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EDITORIAL
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Goran Čolakhodžić

Kad sam se prije više od osam godina zatekao 
na ljetnoj školi rumunjskog jezika i civilizacije 
u Iaşiu, doživio sam, ustvari, prvo svoje doista 
međunarodno iskustvo. Od petnaestak polazni-
ka tog trotjednog tečaja nitko osim mene nije 
bio iz Hrvatske, a osim raznih Europljana bilo je 
tamo i najmanje troje Azijaca i dvojica Afrikana-
ca. Glavne dodirne točke bile su nam mlada dob 
i jezik koji smo svi učili, mada ga nismo svi u 
jednakoj mjeri od ranije znali niti su svi bili jed-
nako voljni usvajati ga. Osim toga – tek uopćene 
stvari: globalna kultura, europejstvo (za većinu), 
solidan stupanj obrazovanja. I dakako da smo u 
toj situaciji pribjegli usporedbi, omiljenoj zaba-
vi i glavnom pokretaču konverzacije (kako će mi 
se kasnije potvrditi na pjesničkim festivalima na 
koje ću putovati) pri svakom susretu različitih, 
ali ne i nespojivih ljudi. Isprva je zabavno, toliko 
toga poziva na komparaciju, izlaganje, obrazlaga-
nje. Dok netko govori, u tebi već raste odgovor i 
jedva se suzdržavaš ne upasti u riječ – čekaš prvu 
stanku. I tako to često ispadne kao rukovanje i 
upoznavanje, mislim na onaj problem koji imaju 
mnogi s kojima sam razgovarao: dok se predstav-
ljamo, razmišljamo o svojem imenu i kako ćemo 
ga izgovoriti, a tuđe u minijaturnoj navali adre-
nalina prečujemo i sekundu kasnije zbog toga se 
osjetimo loše. Dvije godine kasnije, tijekom još 
jednog rumunjskog i međunarodnog iskustva, 
zapisao sam:
 zabavljaju nas komparacije,
          iza visokih taraba vičemo glasno jedno te 
isto,
          ponavljajući, kao pokémoni,
jedino vlastito ime.

Când am ajuns, în urmă cu mai bine de opt ani, 
să particip la Școala de Vară de Limba și Civiliza-
ția Română din Iași, am avut, de fapt, prima mea 
experiență cu adevărat internațională. Dintre cei 
aproximativ cincisprezece participanți la cursul 
de trei săptămâni, niciunul în afară de mine nu 
era din Croația și, pe lângă diferiți europeni, erau 
acolo cel puțin trei asiatici și doi africani. Prin-
cipalele noastre puncte comune erau tinerețea 
noastră și limba pe care am învățat-o cu toții, deși 
nu toți o cunoșteam la fel de bine dinainte și nici 
nu eram la fel de interesați să o asimilăm. În afară 
de aceasta, doar lucruri generale: cultura globală, 
europeismul nostru (cel puțin în cazul majorității 
dintre noi), un nivel ridicat al educației. Bineîn-
țeles că în acea situație am apelat la comparație, 
acea distracție preferată și principalul inițiator al 
conversațiilor (cum mi se va confirma mai târziu 
la festivalurile de poezie pentru care voi călători 
în străinătate) la fiecare întâlnire a unor oameni 
diferiți, dar nu incompatibili. Este destul de dis-
tractiv la început, atât de multe lucruri necesi-
tă confruntare, expunere, explicare. În timp ce 
vorbește cineva, răspunsul crește deja ca un val 
în tine și cu greu te poți abține să nu-i întrerupi 
discursul – abia aștepți prima pauză de respirație. 
Și astfel adesea se întâmplă ca aceste schimburi să 
se termine asemenea strângerilor de mână atunci 
când facem cunoștință. E o problemă de care mi 
s-au plâns mulți cu care am vorbit: în momentul 
în care ne prezentăm, ne gândim intens la numele 
nostru și la tonul și claritatea cu care va trebui să-l 
rostim și, cum ne cuprinde momentan valul de 
adrenalină, nu ne ascultăm interlocutorul și ne 
simțim prost imediat după. Doi ani mai târziu, 
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…i nekako mi se i danas čini da previše takve 
plitke „razmjene iskustava“ završava upravo ova-
kvim tragikomičnim rezultatom. 
Pa ipak, na čemu se može temeljiti barem poče-
tak neke dublje razmjene, nekog međukulturnog 
dijaloga – pa onda, vrlo konkretno, i jedan dvo-
jezični, dvokulturni časopis – ako ne na uspo-
redbi? Nisam tako blesav pa da ustvrdim da se iz 
usporedbi, pa makar i onih trivijalnih, kao naših 
u Iaşiu (npr. tko se kako kuca bocama piva, kako 
se u kojoj zemlji strukturira sveučilište), ne može 
puno naučiti. Dapače! Ali moramo prevladati 
onaj drugi impuls, ono požudno spremanje od-
govora na nešto što smo upravo čuli, a da nismo 
zapravo ni procijenili staloženo jesmo li razumje-
li, imamo li doista što dodati. Štos je, ukratko, u 
tome da naučimo aktivno slušati i da to činimo 
što češće, po mogućnosti uvijek kad se susretne-
mo s drugim tekstom (u najširem smislu te riječi).
Vježbajmo to slušanje kao čitatelji, dok nam oči 
prelaze preko redaka odabranog fragmenta roma-
na Vrt od stakla Tatiane Ţîbuleac, a zatim i preko 
ulomka iz knjige Otac Miljenka Jergovića. Pa što, 
povucimo i usporedbe! Uočimo razlike na sva-
kom koraku: u životnim okolnostima pripovje-
dača, njegovu (njezinu) tonu, različitim ulogama 
u društvu, drugačijim socijalizmima, drugačijoj 
povijesti, drugačijim ambicijama i uzorima dvoje 
autora. Naučimo mnogo ondje gdje su usporedbe 
lako moguće, a vjerojatno još i više tamo gdje su 
gotovo nemoguće. Grbavo povučene paralele iz-
među ljudi ili kultura koje smo odlučili unaprijed 
označiti sličnima, ili pak različitima, vode u vrlo 
loše zablude. Zato uvijek sagledajmo kontekst, 
zapitajmo se tko odakle dolazi i kamo želi ići i 
budimo otvoreni za svačije iskustvo. 

U tom smislu mnogi naši sadašnji i potenci-
jalni čitatelji, svi oni koji putuju između zemalja, 
koji svoj život u većoj ili manjoj mjeri provode iz-
među dvaju ili više jezika i kultura (bilo da to čine 
iz elementarnih životnih potreba ili nekih koje se 
tiču čiste „nadgradnje“) nalikuju književnicama, 
glazbenicima, prevoditelji(ca)ma itd. s ovih stra-
nica – a svi su pak zajedno slični glumcima. Ne 
zato što bi se pravili da su nešto što nisu, nego 
zato što moraju znati uskočiti u tuđu kožu, razu-
mjeti ili se barem uporno truditi razumjeti tuđu 
priču i mjesto na ovom svijetu. Svi mi uspoređu-
jemo, a onda pokušavamo postići stapanje svih 
tih raznolikih aspekata u neku našu cjelinu: način 
života, napisanu ili prevedenu knjigu, uspješno 
ostvaren fusion glazbeni album.

I zato me novi, četvrti broj Versa još jednom 
ispunjava radošću. On pruža mogućnost slušanja 
i višestranog sagledavanja najrazličitijih tekstova 
i konteksta, od književnih djela pa sve do vrlo 
konkretnih priča o ljudskim životima i (auto)bio-
grafskih izlaganja. Pruža, dakle, brojne prilike za 
usporedbe, kvalitetne i promišljene. Budući da je 
riječ o pisanoj riječi i da vi, dragi čitatelji, imate 
slobodu sve priloge u ovom broju čitati onoliko 
brzo ili sporo koliko to želite, siguran sam da će te 

în timpul unei alte experiențe românești și inter-
naționale, scriam:

 ne amuză comparațiile,
     în spatele gardurilor înalte strigăm mereu 

aceleași lucruri,
     repetând, ca nişte Pokémoni,
numai propriile nume.
… și cumva mi se pare şi astăzi că prea mult 

„schimb de experiență” de acest tip superficial 
sfârșește aproape întotdeauna prin a fi tragicomic.

Și totuși, pe ce să ne bazăm, măcar la început, 
dacă ne dorim un schimb mai profund, un dia-
log intercultural – și apoi, foarte concret, o revis-
tă bilingvă, biculturală – dacă nu pe comparație? 
Nu sunt chiar atât de nechibzuit încât să susțin 
că nu se poate învăța foarte mult din compara-
ții, chiar și din cele banale, cum erau majoritatea 
comparațiilor noastre de la Iași (de exemplu, cum 
se ciocnesc sticlele de bere, sau care este structu-
ra universităților din fiecare țară în parte). Chiar 
dimpotrivă! Dar trebuie să depășim acel impuls, 
acea pregătire nerăbdătoare a răspunsului nos-
tru la ceva ce tocmai am auzit, fără să evaluăm 
de fapt, cu calm, dacă am înțeles, dacă avem cu 
adevărat ceva de adăugat celor spuse. Trucul, pe 
scurt, este să învățăm să ascultăm activ și să facem 
acest lucru cât mai des posibil, de preferință ori 
de câte ori întâlnim un alt text (în sensul cel mai 
larg al cuvântului).

Să exersăm această ascultare și în calitate de 
cititori, în timp ce sorbim cu privirea rândurile 
fragmentului propus din romanul „Grădina de 
sticlă” de Tatiana Ţîbuleac, iar apoi și pe cele ale 
fragmentului din romanul „Tatăl” de Miljenko 
Jergović. Până la urmă, hai să facem și comparații! 
Să observăm diferențe la fiecare pas: împrejurările 
de viață ale naratorilor, diferențele de ton, rolu-
rile lor diferite în societate, socialismele diferite 
pe care le-au trăit, istoriile lor diferite, ambițiile 
și modelele diferite ale celor doi autori. Învățăm 
multe acolo unde comparațiile sunt ușor de fă-
cut, însă probabil chiar mai mult acolo unde sunt 
aproape imposibile. Niște paralele încovoiate fă-
cute între oameni sau culturi pe care am decis di-
nainte să le etichetăm ca fiind similare sau diferite 
duc mai mereu la concepții greșite și periculoase. 
Deci, să ne uităm mereu la context, să ne între-
băm cine de unde vine și încotro vrea să meargă 
și să fim deschiși la experiența fiecăruia.

În acest sens, mulți dintre cititorii noștri actu-
ali și potențiali, toți cei care călătoresc între țări, 
care își petrec viața într-o măsură mai mare sau 
mai mică între două sau mai multe limbi și cul-
turi (fie că o fac din nevoi economice de bază sau 
din motive legate mai degrabă de „suprastructu-
ră” pură), seamănă cu scriitorii, muzicienii, tra-
ducătorii etc. care apar în aceste pagini – iar toți 
împreună seamănă cu niște actori. Nu pentru că 
s-ar preface că sunt ceva ce nu sunt, ci pentru că 
trebuie să știe să se pună în pielea altuia, să înțe-
leagă sau măcar să depună eforturi continue să în-
țeleagă poveștile și pozițiile altora în această lume. 
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usporedbe biti odmjerene i plodne. Ako ih nači-
nite, kao što preporučam, tek kad sugovornik – u 
našem slučaju pisani tekst – u potpunosti završi 
svoje razotkrivanje, dobar rezultat neće izostati.

Cu toții comparăm și apoi încercăm să realizăm 
îmbinarea tuturor acestor aspecte diverse într-un 
întreg care va fi numai al nostru: un mod de viață 
propriu, o carte scrisă sau tradusă, un album de 
muzică fusion realizat cu succes.

Și de aceea noul număr, cel de-al patrulea, al 
revistei Verso mă umple încă o dată de bucurie. 
Fiindcă oferă oportunitatea de a asculta și de a 
observa din mai multe perspective o mare varie-
tate de texte și contexte, de la lucrări literare până 
la povești foarte specifice despre vieți umane și 
prezentări (auto)biografice. El oferă, prin urmare, 
numeroase oportunități pentru comparare: dar să 
fie comparații de calitate, fără grabă. Întrucât aici 
este vorba de cuvântul scris iar dumneavoastră, 
dragi cititori, aveți libertatea de a citi toate artico-
lele din acest număr cât de repede sau cât de încet 
doriți, sunt sigur că toate comparațiile făcute vor 
fi măsurate și fructuoase. Dacă le veți face, așa 
cum vă recomand, numai după ce interlocutorul 
– în cazul de față, textul scris – își încheie com-
plet mărturisirea, rezultatul bun nu va lipsi.

Prijevod: Goran Čolakhodžić
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Tatiana Țîbuleac
RAMA DE 
CHIHLIMBAR
...se împlinesc treizeci de ani de la destrămarea 
Uniunii Sovietice. Nu m-aș fi gândit deloc la asta, 
nu e o dată pe care am trecut-o în calendar, nici 
cu roșu, nici cu negru. Dacă e să fiu sinceră până 
la capăt, nici măcar nu am știut că este o dată ro-
tundă. Amintirile mele despre Chișinău și Bota-
nica, cartierul în care am crescut, sunt învelite în 
mirosuri și gusturi, nu în date sau cifre. „O ediție 
jubiliară”, a spus jurnalista care m-a întrebat dacă 
vreau să scriu un eseu despre căderea URSS, un 
eseu despre experiența personală desigur, nu ne 
interesează articolele generalizatoare. 

Acest desigur al ei m-a amuzat. Cum poate 
să fie experiența unui om nepersonală? Aș putea 
oare să povestesc despre copilăria mea sovietică, 
despre prieteni, vecini, pisica mea Morkovka, dar 
totodată să vorbesc în numele unei țări? Apoi, 
m-am alarmat de-a binelea. Poate că editoarea 
vrea ca eu să fiu jurnalistă, nu scriitoare. Poate 
vrea un text-document, nu unul despre havuzuri 
și înghețate pe băț, nu un text în care s-ar plimba 
Șurocika, ar crește castanul și ar fi mereu iarnă. 
Dar mai ales: cum să spun o poveste personală 
despre un loc în care totul, dar totul, a fost co-
mun? M-a derutat, recunosc, și acest jubiliară. Să 
fie chiar un jubileu, o sărbătoare dispariția repu-
blicilor-surori? Probabil că asta vor scrie toți cei-
lalți invitați, asta voi scrie și eu desigur, dar în ce 
măsură un astfel de text va fi unul reprezentativ 
pentru toți? 

Vorbesc mai întâi cu mama. Până la urmă, ea 
a trăit mai mult decât mine în comunism. În co-
munism a făcut studii, copii, crize, cineva din ge-
nerația ei ar trebui să scrie, cineva care vede dife-
rența. Mama însă nu vede nicio diferență. Chiar 
acum repartizează murături în aceeași bucătărie, 
în aceleași borcane, având aceleași griji. Calmul 
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JANTARNI 
OKVIR
...navršava se trideset godina od raspada Sovjet-
skog Saveza. Ne bih uopće ni mislila o tome, nije 
to datum koji sam zabilježila u kalendaru, ni cr-
veno ni crno. Ako ćemo posve iskreno, nisam čak 
ni znala da je okrugli datum. Moje uspomene na 
Kišinjev i Botanicu, četvrt u kojoj sam odrasla, 
zaogrnute su mirisima i okusima, ne datumima 
i brojkama. „Jubilarno izdanje“, rekla je novinar-
ka koja me je pitala želim li napisati esej o padu 
SSSR-a, esej o osobnom iskustvu, dakako, ne za-
nimaju nas uopćeni članci.

Nasmijalo me je ovo dakako. Kako bi isku-
stvo jednoga čovjeka moglo biti neosobno? Zar 
bih mogla pripovijedati o svojem sovjetskom 
djetinjstvu, o prijateljima, susjedima, svojoj mač-
ki Morkovki, a istodobno govoriti u ime jedne 
zemlje? Zatim sam se stvarno zabrinula. Možda 
urednica želi da budem novinarka, a ne književ-
nica. Možda hoće da taj članak bude dokument, 
a ne tekst o fontanama i sladoledu na štapiću, ne 
tekst u kojem će se šetati Šuročka, u kojem će ra-
sti kesten i uvijek biti zima. Ali osobito: kako da 
ispričam vlastitu priču o mjestu na kojem je sve, 
ali sve, bilo zajedničko? Zbunilo me je, priznajem 
i ovo jubilarno. Zar je to zbilja jubilej, proslava 
razdruženja sestrinskih republika? Vjerojatno će 
to pisati svi drugi pozvani autori, to ću dakako 
pisati i ja, ali u kojoj će mjeri takav tekst biti re-
prezentativan za sve?

Najprije ću porazgovarati s mamom. Na kon-
cu, ona je duže od mene živjela u komunizmu. U 
komunizmu je prošla studij, rođenje djece, krize, 
trebao bi pisati netko iz njezinog naraštaja, netko 
tko vidi razliku. Ali mama ne vidi nikakvu razli-
ku. Upravo sada raspodjeljuje zimnicu u istoj ku-
hinji, u istim teglama, brinući iste brige. Njezina 
mi smirenost kaže: da, promijenilo se ponešto 
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ei îmi spune da, s-a schimbat câte ceva – banii, 
alfabetul, nepoții, bolile – dar nu prea multe. O 
privesc pe Skype de la mii de kilometri, o femeie 
bătrână și blândă, înțepenită în apartamentul ei 
ca într-o ramă de chihlimbar. Fața unei genera-
ții cuminți, obișnuită să accepte orice cu gândul 
„mai rău să nu fie, mai tare să nu doară”. Chiar 
dacă au fost în mijlocul schimbărilor, părinții 
noștri s-au schimbat cel mai puțin. Atunci cine 
ar trebui să scrie despre schimbare? Tinerii de azi, 
copiii de atunci? Problema este însă că noi nu ne-
am schimbat, noi am devenit. Noi am devenit 
generația între. 

După ce am publicat primul roman Vara în 
care mama a avut ochii verzi, am fost adeseori în-
trebată de ce am fugit de tot ce înseamnă Est. 
Eroii cărții sunt polonezi, locuiesc în Londra, ac-
țiunea se petrece în Franța. O fugă, într-adevăr. 
M-am gândit de ce am făcut asta, de ce am șters 
orice urmă de geografie din cartea mea. De ce am 
povestit cu o voce de bărbat și, în general, am 
evitat orice tematică locală. În viața reală nu am 
ascuns niciodată că vin din Moldova, nu am re-
nunțat la limba rusă, așa cum a făcut toată fami-
lia mea, în același timp nu am reușit niciodată să 
rămân obiectivă într-o discuție legată de regimul 
sovietic. 

Am scris Grădina de sticlă în câteva luni, iar 
scriind-o am simțit că mă împac cu mine însămi. 
Era important să înțeleg cât din ceea ce sunt azi 
este alegere și cât este produsul educației. Voiam 
să văd de ce unele lucruri din trecutul meu mă fac 
în continuare fericită, iar altele mă împovărează 
și le-aș vrea șterse cu buretele. Și nu în ultimul 
rând, voiam să trag o linie și să decid – cât iert și 
cât uit. Nu m-am gândit nicio secundă cine vor 
fi cititorii cărții, de fapt eram sigură că în afară 
de câțiva prieteni din copilărie și poate vreo doi 
critici înrăiți, nu o va citi nimeni. Am ales să scriu 
pasaje direct în limba rusă, am lăsat unele expre-
sii în dialectul local. Într-un final, am inventat o 
limbă și am făcut din această limbă un personaj. 

Ceea ce m-a surprins cel mai mult este leje-
ritatea cu care s-au conectat la povestea Lastoci-
kăi cititorii din alte țări, alte culturi. În fiecare 
om există aroganța unicității, la scriitori probabil 
aceasta este și mai pronunțată, însă literatura este 
ca o hârtie de turnesol. Am găsit realități asemă-
nătoare aproape în fiecare din cele zece limbi în 
care a fost tradusă cartea. Am avut discuții răvă-
șitoare despre identitate și apartenență în toate 
țările. Am învățat de la unii cititori cum poți să-ți 
construiești o identitate nu doar din ceea ce ai, ci 
mai ales din ceea ce ți s-a furat.

Grădina de sticlă apare acum și în limba croa-
tă, iar asta mă emoționează. Îi sunt recunoscătoa-
re traducătoarei Ivana Olujić, fără de care această 
carte ar fi rămas doar o colecție de ieroglife într-o 
limbă îndepărtată. Așa însă a devenit o poartă. 

– novac, pismo, unuci, bolesti – ali ne previ-
še. Gledam je preko Skypea, tisućama kilometara 
daleko, stara, nježna žena, zamrznuta u svojemu 
stanu kao u jantarnom okviru. Lice poslušnoga 
naraštaja, naviklo svaku misao započeti sa „da ne 
bude gore, da ne boli jače“. Iako su se našli usred 
promjena, naši su se roditelji najmanje promije-
nili. Pa tko bi onda trebao pisati o promjeni? Da-
našnji mladi, tadašnja djeca? Problem je, među-
tim, što se mi nismo promijenili, mi smo postali. 
Mi smo postali naraštaj između.

Nakon što sam objavila prvi roman, Ljeto kad 
je mama imala zelene oči, često su me pitali zašto 
sam pobjegla od svega što znači Istok. Junaci knji-
ge su Poljaci, žive u Londonu, radnja se odvija u 
Francuskoj. Bijeg, doista. Razmišljala sam zašto 
sam to napravila, zašto sam iz te knjige izbrisa-
la svaki trag geografije. Zašto sam pripovijedala 
muškim glasom i, uopće, zašto sam izbjegavala 
bilo kakvu lokalnu tematiku. U stvarnome živo-
tu nisam nikada skrivala da dolazim iz Moldo-
ve, nisam, poput cijele svoje obitelji, odustala od 
ruskoga jezika, a istodobno nisam nikada uspjela 
ostati objektivna u nekoj raspravi o sovjetskom 
režimu.

Vrt od stakla napisala sam za nekoliko mjeseci, 
i pišući sam osjećala da se mirim sa samom so-
bom. Bilo je važno da shvatim koliko je od onoga 
što sam danas izbor, a koliko je produkt odgoja. 
Htjela sam vidjeti zašto me neke stvari iz moje 
prošlosti i dalje usrećuju, a druge opterećuju pa 
poželim da su izbrisane spužvom. I ne na posljed-
njem mjestu, htjela sam povući liniju i odlučiti 
– koliko ću oprostiti, a koliko zaboraviti. Ni na 
sekundu nisam mislila na čitatelje knjige, zapra-
vo sam bila sigurna da je, osim nekoliko mojih 
prijatelja iz djetinjstva i možda pokojeg zlobnog 
kritičara, neće čitati nitko. Odlučila sam pisati 
pojedine odlomke izravno na ruskom, ostavila 
sam neke izraze u lokalnom dijalektu. Na koncu, 
izmislila sam jedan jezik i učinila ga likom.

Najviše me je iznenadila ležernost s kojom su 
se s Lastočkinom pričom povezali čitatelji iz dru-
gih zemalja, drugih kultura. U svakome čovjeku 
postoji bahatost jedinstvenosti, kod književnika 
je ona vjerojatno i izraženija, ali književnost je 
kao lakmus-papir. Pronašla sam slične odnose u 
gotovo svakom od deset jezika na koliko je knjiga 
prevedena. U svim smo državama imali potresne 
rasprave o identitetu i pripadnosti. Od nekih sam 
čitatelja naučila kako izgraditi identitet ne samo 
od onoga što imaš nego osobito od onoga što ti 
je ukradeno.

Vrt od stakla sada izlazi i na hrvatskom jeziku, 
i to me dira. Zahvalna sam prevoditeljici Ivani 
Olujić, bez koje bi ova knjiga ostala samo zbirka 
hijeroglifa na nekom dalekom jeziku. A ovako – 
postala je vrata.

Prijevod: Ivana Olujić



9

SCRIITORI 
ROMÂNI / 
SCRIITORI 
CROAȚI
  RUMUNJSKI   
  PISCI /       
  HRVATSKI    
  PISCI



10

Izdavačka kuća VBZ pripremila je za tisak roman 
Tatiane Ţîbuleac Vrt od stakla, nagrađen Nagra-
dom Europske unije za književnost 2019. godi-
ne. Dok očekujemo da se prvi primjerci pojave u 
knjižarama, donosimo čitateljima Versa nekoliko 
poglavlja.

Tatiana Ţîbuleac rođena je 1978. u Kišinje-
vu, u Republici Moldovi, u to vrijeme u sastavu 
Sovjetskoga Saveza. U Kišinjevu je radila kao no-
vinarka i televizijska reporterka. Od 2008. godi-
ne živi u Parizu. Objavila je knjigu kratke proze 
Moderne basne (Fabule moderne, 2014.) te dva ro-
mana: Ljeto kad je mama imala zelene oči (Vara în 
care mama a avut ochii verzi, 2017.) i Vrt od stakla 
(Grădina de sticlă, 2019.). Oba romana prevede-
na su na više jezika (njemački, norveški, francu-
ski, španjolski, portugalski, katalonski, poljski, 
bugarski, mađarski, albanski itd.). 

Na prvi su pogled dva romana Tatiane Ţîbu-
leac posve različita. Ljeto… je priča o tinejdžeru 
koji, stekavši punoljetnost, sanja o ludom provo-
du s prijateljima u Amsterdamu, a umjesto toga 
završi s majkom, koja je odlučila svoje posljednje 
ljeto u životu posvetiti izgradnji odnosa sa sinom. 
Aleksy je porijeklom Poljak, njegova obitelj živi 
u Londonu, a ljeto s majkom provodi u nekom 
francuskom seocetu – ali ta bi se priča mogla od-
vijati gotovo bilo gdje u svijetu. Vrt od stakla, s 
druge strane, duboko je obilježen zemljopisom 
(i poviješću, odnosno suvremenom poviješću). 
Kako i sama autorica piše u uvodniku koji je pri-
premila za ovaj broj časopisa Verso – to je prvo 
njezino djelo u koje obilno unosi autobiografske 
elemente, odnosno pojedinosti iz svojega života 
u Moldaviji. U Modernim basnama tek se pone-
ka – kao što su Igla (Acul) – dotakne tog dijela 
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Tatiana Țîbuleac
VRT OD 
STAKLA

njezina života, ali u Vrt od stakla utkano je puno 
osobnoga iskustva i to je u velikoj mjeri i priča o 
Moldovi i osobito o Kišinjevu u doba perestrojke 
i glasnosti, a zatim u vrijeme neposredno nakon 
moldavskoga stjecanja neovisnosti. Oba romana, 
međutim, dijele nešto zajedničko – za njihove je 
pripovjedače pisanje način nošenja s traumatskim 
iskustvom, put iscjeljenja od djetinjstva u kojem 
im je bila uskraćena ljubav i u kojem su im če-
sto pokretači bili bol i mržnja. Također, u oba 
se romana miješa poetsko s prozom, ali autorica 
pritom kreira dva posve različita pripovjedačka 
glasa: jedan muški, buntovan i nesmiljen, drugi 
ženski, odmjereniji i neupadljiviji.

U Vrtu od stakla pripovjedačica je mlada žena, 
majka teško bolesne kćeri, koja se osvrće na svoj 
život, od rođenja „sa sedam godina“, kad ju je iz 
doma za nezbrinutu djecu posvojila starija žena, 
Ruskinja Tamara Pavlovna. Novi život donosi joj 
novo ime: nadimak Lastočka, novi jezik: ruski, 
težak posao: skupljanje staklenih boca i novu obi-
telj: cijelo susjedstvo u jednome dvorištu četvrti 
Botanica. Kritika obično ističe da je to svijet žena 
(a i sama pripovjedačica zamjećuje odsutnost 
muškaraca, uz rijetke iznimke). Te žene – svaka 
sa svojom životnom pričom – pružaju joj emo-
cionalno i više negoli pomajka, a zasigurno više 
negoli biološki roditelji za kojima uzalud čezne. 
U Vrtu od stakla, međutim, ništa nije crno-bijelo. 
Posvojenje nije nužno sreća, gubitci mogu posta-
ti novi početci, ispunjenje jedne želje početak je 
jedne tragedije, potraga za identitetom možda 
nema svoj kraj, mržnja bi se mogla pretvoriti u 
ljubav, a staklenke – Lastočkin križ – istodobno 
su i njezino utočište ljepote…



11

14

Taj jezik! 
U vječnoj borba između uha i usta, rijetko su po-
bjeđivala usta. Ruske riječi činile su mi se pre-
dugačkima i bile su višeznačne. Pogrešno slovo 
bacalo te iz jednoga svijeta u drugi. Čak su i tišine 
imale što reći. Ako je riječ kratka, odreži kao u 
živo meso! Ako je dugačka, nemoj je izgubiti, idi 
ukorak s njom. 

Не обезьяна, a обязана.1  
Не читать, а считать.2  
Ты что, совсем дура?3 

Ruski je postao vječno namršteno lice. Lije-
po, nezemaljski lijepo, no puno okrutnosti. Kad 
mi se smiješilo, oko mene je i trnje cvalo. A kad 
bih griješila… Moja bi se ledena kraljica pretva-
rala u djevojčicu iz doma s kojom bih se počela 
tući za peciva sa sirom. Plakala sam svakodnevno. 
Odgurivala sam riječi od sebe nogom. Izvlačila 
ih iz mesa zubima, kao šipkovo trnje. Kad je bilo 
teško, zarivala sam nokte u bedra. Tako bih bol 
osjećala na više mjesta istodobno. Glasovi bi se 
razbistrili i izlazili iz mene razgovijetni i točni. Pa 
čak i tako, изящно4 sam rekla četrnaest puta i 
primila isto toliko čvrga u čelo. Cкороход5 – de-
vet. Najteži su bili я i ё. Щ bih zadavila jednom 
rukom, kao Rodiona Eduardoviča. Kad bih osje-
tila da mi se u grudima skupljaju suze, rekla bih 
nekoliko puta „jolka“ i kretala ispočetka. Ёлка – 
kao vječno ispružena ruka. Prosjačka? 

Stiže Nova godina, stigla je. Imam novu 
haljinu, od vune.  
Imam nove čizme, s krznom. Imam nove 
rukavice, s pahuljom. 
Jedem tortu na prozoru. 
Nosim čizme po kući, da me ne nažuljaju vani.  
Kad se ne čuju, djeca koja se smiju ružnija su 
od one koja plaču. Naše je drvce grana s dvjema 
igračkama: 
jednom mrkvom i jednim žirom. 
Nemoj zaprljati tepihe. 
С новым годом! Ла мулць ань!* 
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… я себе другую нашла6, već u mraku, kad se 
rasplela za spavanje i postala žar-ptica. Pravila 
sam se da spavam, zatim i ona. Soba je snažno 
vonjala na klor, ispovraćane staklenke prale smo 
zadnje. Hodnikom, gdje su stajale složene u ni-
zove, lutala je mjesečina i činila ih lijepima. Ako 
te tuče, trpi. Ako te ne hrani, trpi. Ako ne možeš 
trpjeti, plači krišom. Zadnje ravnateljičine riječi. 
Sa stropa je skliznula Olja i počela se njihati na 
lusteru. Tako se završio taj dan, koji je započeo 
ovako. 

Ujutro sam vidjela kako si slaže punđu. U par 
sekundi kosa joj je bila podignuta i smotana na 
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potiljku u obliku puža. To je značilo da je moja 
proslava, koliko je trajala, završena. Pripremile 
smo torbe i pošle. Vani se nije vidjelo ništa, čak 
ni Morkovka. Prežderala se negdje i sad joj je bilo 
loše, kako se događalo za blagdane, kad su je svi 
hranili. U njezinu džepu više nije bilo mjesta za 
moj prst. Rekla mi je da gazim njezinim tragom 
i to je bilo to. Na postaji, pod jednim stupom, 
boce. Jedna velika i debeljuškasta, podignula sam 
je prvu. „Od šampanjca!“ zasjale su joj oči i po-
hvalila me je. Ostale su na sebi imale smrznuti 
sloj bljuvotine i ja sam pustila da mi skliznu iz 
ruku. Pogreška – istog sam trena shvatila. Dva su 
mi prsta bolno stisnula obraz: „Gadi ti se ili što?“ 

Za nekoliko sati bile smo pune. Ja sam išla 
prva, kao ledolomac, s dvije torbe. Ona se vukla 
za mnom, jedva jedvice, krcata kao tegljač. Činilo 
mi se da nosim na ramenima cijeli jedan grad. 
Da promijenim mjesto boli, skakala sam s noge 
na nogu. Da ne umrem od žeđi, jela sam snijeg. 
Nekoliko boca koje su se nalazile bliže ramenima, 
razledile su se i počele širiti slatkast miris prljav-
štine u kojoj smo ih našle. Od zadaha mi se okre-
tao želudac. Napravila sam se da zaostajem da bih 
prokopala po nekom smetlištu, i povratila sve što 
sam tog jutra pojela. Čak i torta smrdi, pomislila 
sam kad sam je vidjela kako izlazi iz mene u šare-
nim valovima. 

Došlo je podne, a mi smo još skupljale. Po 
dvorištima, mamurni građani slavili su Novu 
godinu. Djeca, odjevena u kaputiće A-kroja, 
izgledala su izdaleka kao prometni znakovi. Pod 
jednom jelom, djevojčica mojih godina, samo 
deblja, jela je nešto. Sakrila se onamo od ostale 
djece, a kad sam se primakla, shvatila sam i zašto. 
U krilu je imala vrećicu punu mandarina. Čvrsto 
ju je držala između koljena, a kore je stavljala u 
džep, da se ne razotkrije. Gledala sam je nekoliko 
sekundi ne shvaćajući što hoću od nje. Zašto sam 
zastala. Sjetila sam se djevojčica u domu i dana 
kad smo četiri jele jedan bombon. Pomislila sam 
i na sebe, na tortu kojom sam se natrpala to jutro 
sama i koja je sad ležala na putu. Pljunula sam 
prema njoj i pošla. 

U susjednom dvorištu tri su muškarca pila 
votku iz jedne čaše. Žena u kućnom ogrtaču i 
kaputu slagala je na klupu tanjure s jelom. „Dje-
vojčice“, pozvala me je nježno, „na, ima ovdje par 
boca!“ Vidjela sam da je vrlo mlada, kao učenica 
starijih razreda. Imala je glatke ruke, podbuhlo 
lice i kosu još u valovima, od proslave. Muškar-
ci su se okrenuli prema meni smijući se. Bili su 
pijani i hrana im se vidjela u ustima. Istrgnula 
sam brzo boce iz ženinih ruku i pobjegla. „Koja 
glupača!“ čula sam kako govori za mnom. Tada 
sam zaplakala. 

Если стыдно, говори, чтобы7… počela je 
kasno navečer, kad sam sve oprala, a bol se pri-
mirila. 

1 Ne majmun, nego 
obavezna. (rus.) 

2 Ne čitati, nego 
brojiti. (rus.)

3 Što, jesi skroz 
glupa? (rus.)

4Ljupko. (rus.) 

5 Čovjek koji jako 
brzo hoda ili vrlo 
brz automobil. 
(rus.)

* Sretna Nova 
godina! (rus.) 
Sretna Nova 
godina (mold.)

6 … da si nađem 
drugu. (rus.)

7 Ako si stidljiva, 
reci, da… (rus.)
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Stavi maslaca, stavi vrhnja. Stavi joda, stavi leda. 
Leđa su mi tekla. Listovi su mi pucali u čizmama 
podstavljenim krznom, a bedra se stvrdnula kao 
orasi. Skupljala sam boce svaki dan, dvaput dnev-
no, ukorak s njom. Dala mi je veliku torbu, samo 
što me nije puštala da je napunim tako jako. 
Promijeni rame, slušala sam od jutra do večeri. 
Premjesti teret. Ispravi leđa. Desno je rame imalo 
duboku krvavu usjeklinu koja se nije zaliječila do 
dana kad je došao Gorbačov. A lijevo, iako nisam 
mislila da će podnijeti bol veću nego u domu, 
bilo je vječito natečeno i zagnojeno. Jedne večeri, 
kad je vidjela da mi ne pomaže ništa, pružila mi 
je čašu votke. Da se smirim, rekla mi je u jednom 
dahu. Votka je bila dobra, prijala mi je. Ispila sam 
nadušak i ispružila se na kauč da se zgrijem. Osje-
ćala sam se kao da mi netko dere grlo iznutra, no 
nije mi bilo zlo nego dobro. Unutra, bol je druk-
čija, pomislila sam. Tamara Pavlovna nije izustila 
ni riječ. Uzela je čašu, nalila i sebi i još dugo je 
držala u ruci. Znala je da je pogazila nešto. Poja-
vio se između nas sporazum: ja sam se uspela ste-
penicu, a ona je sišla dvije. Na njezinoj ljestvici. 
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Prisjećati se Tamare Pavlovne, našega dvorišta, 
svih tih godina, znajući ono što danas znam, ne-
pravedno je. Vaša mi laž u crno zaodijeva sva sje-
ćanja. Hodam gradom i pomišljam da biste mogli 
živjeti u istoj ulici. Da biste mogli biti starica na 
uglu trgovine. Ili, gle, starac s čarapama navuče-
nim preko čizama. I on se, kao i ja, boji da bi 
se mogao okliznuti. Bi li to mogao biti otac? Ali 
možda niste siromašni. Možda ste, bacivši mene 
u jamu kao smeće, mogli poletjeti u život kako ste 
sanjali: visoko, slobodno. Možda, možda, možda. 
Svih ovih godina, najviše me je mučila pomisao 
da ste napravili dobro kad ste me ostavili. Da je 
vrijedilo. Ni laž niste znali izabrati kao ljudi. Psi 
ste bili, od početka do kraja. Htjeli ste da i ja bu-
dem kučka. U Bukureštu bez prestanka sniježi, a 
u mojoj se glavi miješaju jezici i lede mi mozak. 
Na kojem jeziku da vas tražim? Na kojem jeziku 
da vam oprostim? Zašto vam nitko nije rekao da 
radije ostanete mrtvi? Mrtvi biste me jače voljeli. 
Mrtve bih vas jače voljela. 
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В школу не сразу8, saznala sam jednoga jutra 
na putu na posao. Činilo se kao običan dan. No 
osjećala sam da se noću nešto dogodilo ili samo 
što se nije dogodilo. Ulice i stvari bile su glatke, 
kao da je netko prevukao preko njih nekim veli-
kim noktom. Tako smo radile u domu kad bismo 
našle omot od bombona: izgladile bismo ga nok-
tom i postao bi kao nov. Nismo sve imale sreće 
da nađemo omote, pa još sjajne. Tri papirića na 
dvadeset djevojčica – koristile smo ih razborito. 

Najprije bismo isplele prsten i svaka bi na jedan 
dan bila mladenka. Čak se ni odgajateljice nisu 
dirale u naše prstene od papira. Tukle su nas, ali 
nikad se nije dogodilo da nam neka skine burmu 
s prsta. Kad bi se papir otrcao i više se ničim 

ne bi mogao izravnati, napravile bismo si zlat-
ne zube. Jedan ili dva – koliko bi ispalo – i opet 
smo ih nosile po redu. Dečki su bili gluplji i nisu 
se bavili takvim stvarima. Oni su skupljali papi-
riće od žvakaćih guma. Navodno bi im Balon-
ko dao jedan ako bi mu zauzvrat pokazali ptića. 
Možda nije istina. Ali mislim da jest. 

Tamara Pavlovna hodala je brže nego inače, 
a uokolo smo vidjele uglavnom muškarce. Jedne 
s kravatama, druge bez kaputa. Nekoliko vetera-
na s medaljama na prsima. Lopatari su se, očito, 
probudili ranije. Ulice su blistale kao riblji trbusi 
pod polumjesecima od soli. Ne da sam htjela u 
školu, ali shvaćala sam da je tu nešto trulo. Imala 
sam skoro osam godina, trebala sam biti u škol-
skoj klupi, a ona me je držala doma. Možda bi 
bilo bolje da sam šutjela, kako sam već dobro na-
učila, no bojala sam se da će pomisliti da nisam 
čula. А когда?9 samo to sam pitala. 

Tamara Pavlovna stala je na mjestu i pogle-
dala me začuđeno. Poznavala sam to njezino lice 
bolje od ijednog drugog: bio je to prijezir. Tako 
je gledala ljude bez funkcija, razmaženu djecu i 
Moldavce. Znala sam da sam pogriješila, ali bilo 
je prekasno da povučem riječi. Otvorila sam usta 
da nešto kažem, neku izliku, bilo što, kad sam ga 
vidjela kako dolazi ravno k meni. Zrak mi je stao 
u grlu kao ledeni čep. 

Prošao je kraj cvjećarnice, a njegovi su se ru-
bovi širili kako se primicao. Crvenilo je postalo 
žarkije. Sada je bio nalik na balon pun krvi. Ta-
mara Pavlovna počela me je psovati. Vidjela sam 
je kao kroz maglu i nisam čula ni riječi. Bila sam 
drugdje. Točka je već prošla brezik i krčila si put 
među ljudima na postaji. Oni su se sklanjali od 
njega kao opečeni, penjući se na hrpe snijega uz 
rub ceste. Nisam je smjela pitati za školu, nisam 
smjela. Kažnjavao me je, ali kako je saznao? 

Dijelila nas je ulica. Lice Tamare Pavlovne 
bilo je iskrivljeno od bijesa i ona je očekivala da 
joj na nešto odgovorim. Strah me je pokrio do 
stopala, poput ogrtača. Riječi su mi kao klupko 
stajale u grlu. Zaboravila sam sve jezike, ostao mi 
je samo krik. Povukla sam je za ovratnik kaputa 
prema sebi, omotala sam se oko nje i počela kri-
čati. Kad sam osjetila njezin dlan na svom čelu, 
umirila sam se. Skinula mi je torbu s ramena i 
gurnula moju ruku u svoj džep, kao prvoga dana. 
Pošle smo šutke prema kući. Na raskrižju, neka 
žena sa sanjkama čekala je zeleno svjetlo na sema-
foru. Nosila je vjedro puno karanfila. Bio je 23. 
veljače*, grad je slavio crveni datum u kalendaru. 

9A kada? (rus.)

8 U školu ne sada. 
(rus.)

* U SSSR-u Dan 
Sovjetske vojske 
i mornarice.



13

P R O Z Ă  •  P R O Z A

19

Sakupljanjem boca posao nije završavao, trebalo 
ih je oprati da budu skuplje. Napunila bih kadu 
do pola, uvijek vrelom vodom, a zatim ih redom 
spuštala da se namoče. Lakše su se čistile oparene, 
no zdrave ruke nisam imala nikada. Ili natečene 
od vreline ili pomodrjele od hladnoće. „Skuhane 
ruke“, nazvao ih je jednoga dana Pavlik i jako me 
je to zaboljelo. Da zaboli i njega, odgovorila sam 
mu jednako zlobno. „Bolje tako nego ćorava“, re-
kla sam mu. Pavlik je dugo plakao, njegova nam 
je majka došla na vrata. Izašli su svi susjedi. Ali 
što su mi mogli napraviti? Izvaditi mi oko zbog 
jedne riječi? Koliko sam plakala zbog djece, mo-
gla sam skupiti vreću očiju. 

Evo na primjer čovjek, tko zna koliko košta 
čovjek? Svi kažu da je najskuplji ljudski život, ali 
koliko točno košta – ne zna nitko. Kad god bih 
stavila cijenu na živote ljudi oko sebe, nije uopće 
izlazio skup. Katja, da, nije se davala jeftino. Kurva 
je bila Katjuša, ali svi su je htjeli, zato joj je i cijena 
bila visoka. Dok bi se Šuročka, mislim, prodala za 
tri rublja. I to na dobar dan. Koja korist što su je svi 
voljeli, kome treba bogaljka? Ili Zahar Antonovič – 
planet, ne čovjek – koliko bi vrijedio na vagi? Ru-
balj, ako ne čak kopjejke. Manje nego što bi tjedno 
potrošio na bombone za nas. O Liončiku da i ne 
govorim, ni pivo ne bi dobio za njega. Možda bi 
samo Bella Isaakovna koštala više, ali koliko točno? 
Hajde, stotinu, tisuću rubalja, pa opet, ovisi koga 
pitaš. Da neki lopov sazna da u Bellinu stanu ima 
mnogo novca, jer ona ne vjeruje u banku nego sav 
novac drži u medicinskim knjigama, koliko bi tada 
koštao Bellin život? Bi li je ubio ili ne bi za tisuću 
rubalja? E, ali što i ja govorim. Ubijali su ljude i za 
manje. Za zlatan prsten i dva para naušnica Dusju 
iz susjednoga dvorišta tukla su dvojica drogeraša 
nogama dok joj nisu pomaknuli bubrege. Ali mo-
glo je i gore. 

Kad bi se boce namočile, zagrebala bih etikete 
noktom. Ako su se skidale lako, počela bih ribati 
sapun. Imale smo poseban ribež, bez drške, koji 
smo držale iza WC-a u aluminijskom lavoru. U 
njemu smo prale one prljavije. Upitala sam jedno-
ga dana Tamaru Pavlovnu zašto ne uspemo sapun 
u kadu, da operemo sve odjednom. Odgovorila mi 
je da se čudi koliko glupa mogu biti. Kako sam ja 
to zamislila, staviti rigotinu skupa s onima koje tre-
ba samo isplaknuti, a ne ribati četkom? I, na kraju, 
pljusnuvši me po licu, rekla mi je da joj se čini da 
sa mnom uzalud gubi vrijeme. 

Što je kamen kraj riječi? Prve godine, strugo-
tine sapuna izlazile su crvene i pomiješane s ko-
madićcima prstiju. No s vremenom sam naučila 
ne griješiti, ne pitati, ali osobito odgovarati kako 
treba. „Je li gore ili bolje?“ pitala me je jedne 
noći Olja, kad je opet došla ljuljati se na lusteru. 
Priviknešt, odgovorila sam joj, ali vidjela sam da 
je samo napola shvatila. 
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Za tri sata odjeća iz koje se pušilo dok smo je 
iznosile van, stvrdnula bi se kao staklo. Haljine bi 
se smrzle prve. Haljine Tamare Pavlovne, duge i 
nabrane, pretvarale su se u harmonike. Moje, ma-
lene i šarene, kočile su se u glupavim pozama, kao 
da je netko na žicama nacrtao bezglave patuljke. 
Suknje su postajale trokuti, čarape – zmije, gaći-
ce – galebovi. Nekoliko zima zaredom nosila sam 
crveni sarafan od ovčje vune. Teško se cijedio i 
dok sam ga iznosila, voda bi još kapala iz njega. 
Mraz ga je brzo stezao, a onda bi iz njega poput 
znoja izbijale kapljice vode što su sjale kao dija-
manti. Strugala sam ih noktima i čuvala u sku-
pljenim dlanovima. Moje prvo blago. I s pomoću 
rublja si mogao razumjeti ljude. 

Uzmimo Tonju. Ona nikada nije škrobila 
plahte, a zavjese je prala jednom u tri godine, ali 
njezina je odjeća cijelu godinu u naše dvorište 
unosila svjetlost poput girlandi. „Što se vidi tako 
šareno, opet je prala sirota Tonja?“ pitale su zavid-
ne žene. U to se doba nije blagonaklono gledalo 
na boje, a Tonjine su haljine, stvarno, bile lude. 
Sirota, sirota Tonja. Roditi se drukčijom upravo 
tada! 

Raja je svih tih godina iznijela pet haljina – 
dvije ljetne, dvije zimske i jednu tako, za neku 
prigodu. Nije Raja vjerovala u haljine, više u za-
vjese i u tepihe. Tada sam shvatila da se najružniji 
ljudi okružuju najljepšim stvarima. Raja je bila 
kao žaba, još šugava povrh svega, ali zato je živjela 
kao kraljica. 

Šuročka baš i nije imala puno odjeće, što i 
nije čudno za ženu koja rijetko izlazi iz kuće. S 
druge strane, njezin je stan bio divota. Kao da je 
Šuročka u mladosti od smrti spasila cijeli odred 
pletilja, a zatim ih godinama držala zarobljenima, 
dok nisu iskukičale svaki centimetar oko nje. Jed-
nostavne stvari: tepiščiće, pokrivače, miljeiće za 
komode i ormariće. Umjetničke predmete: jata 
ptica, vaze za ikebane, kićanke za kvake. I na kra-
ju, ali nimalo manje važno, uporabne predmete: 
vješto ispletene pokrivke za televizor, gramofon, 
hladnjak, samovar i – kako bi moglo bez toga – 
poklopac WC-a. 

Ekaterina nije iznosila rublje van. Nije nje-
zina odjeća bila za rastezanje po žicama, a Bella 
Isaakovna imala je na balkonu dva užeta i tako se 
snalazila i ljeti i zimi. Najviše smo prale, prostira-
le i sušile mi. Tamara Pavlovna bila je opsjednuta 
čistoćom i tako je odgajala i mene. Kako su se u 
njoj mirili prevrtanje po prljavštini i zaokuplje-
nost urednošću ne ide mi u glavu do danas. 
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Da završim ipak s rubljem. 
Nakon prostiranja, sjela bih na ugao zgrade, 

čuvati oprano rublje. Ljeti nam ga je svima ču-
vala Šuročka s balkona. No zimi nije mogla, jer 
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je bilo prehladno. Bilo mi je nevjerojatno da bi 
se netko odvažio ukrasti smrznute krpe pa trčati 
s njima po ulicama, ali nisam se nikada suprot-
stavila. Jedva sam čekala jedan dan samo za sebe, 
bez preturanja po smeću. Poviknula bih nekoli-
ko puta „mic-mic-mic“ i Morkovka bi učas došla 
k meni i uspela mi se u krilo. Nema više takvih 
zima. Takve se mačke više ne kote. Moja čarobna 
zvjerčica! 

Predvečer sam ga skupljala. Donijela bih iz 
kuće veliku košaru i objesila oko vrata uzicu za 
štipaljke. Morala sam ulaziti i izlaziti više puta. 
Ono što je u ormaru zauzimalo jednu policu, vani 
se pružalo na tri metra. Najprije je trebalo unijeti 
zavjese. Vukla sam ih pod rukom kao da su vrata, 
pazeći da ne udarim u neki parkirani automobil 
ili u stup. Ako bi se takvo što dogodilo, Tamara 
Pavlovna prala je taj predmet iznova, psujući me 
pritom. Fini stolnjaci također su se unosili s puno 
muke, jer su imali čipkice koje bi se smrznute 
mogle polomiti. Tako sam pokidala pokrivku za 
televizor pa te zime više nisam imala imena. Od 
svega u kući najviše mi se sviđao stolnjak u pri-
maćoj sobi. Bio je okrugao, od zlatnožute svile, 
s mekanim resama koje su završavale čvorovima. 
Donio joj ga je Mihail za rođendan, a to ga je 
činilo još skupocjenijim. Ludo mi se sviđao taj 
stolnjak! Kad bi se smrznuo, rese su mu se pružale 
ravno i na nekoliko bi sati postao sunce. S njim u 
naručju rasjekla bih svaku zimu. 
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Nešto duža nego što je bila široka. Četiri sa šest 
mojih koraka, iako se, s godinama, taj broj pro-
mijenio. U jednome uglu nalazio se stol s jednim 
stolcem. Na polici, iznad utičnice, električni čaj-
nik i jedna šalica. Rešo je pucketao i iskrio, ali 
nismo se bojale. Nismo biblioteka. Preko puta 
se nalazio Svetlanin dućan, najgori dućan koji je 
ikada postojao. Sveta je cijelu godinu prodavala 
ciklu i kupus po dvostruko većim cijenama nego 
na tržnici. Mi smo radile na otkupu boca. Naš je 
posao bio da preuzmemo boce i odmah damo no-
vac. Što je značilo da smo uvijek imale novca. Što 
je značilo da smo imale rešetke na jedinome pro-
zoru. Vrijedi reći da se otkupna stanica za boce 
nalazila u dolini i uvijek sam bila uvjerena da je 
čovjek koji ju je ondje sagradio umro od kletvi pi-
janaca. Prvoga dana, kad je vidjela da zastajem na 
pragu zgađena, Tamara Pavlovna se iživcirala. Pi-
tala me je zar sam mislila da ću raditi u Ermitažu 
i gurnula me unutra kao u jamu. Tu, u toj rupi, 
potratit ću najveći dio djetinjstva. Sve praznike. 
Najdragocjenije želje. 

Ljepotu i svjetlost viđala sam rijetko. Po cijeli 
dan udisala sam alkohol, slušala psovke i brojila 
sitan novac. Ponekad bih pomišljala da u domu 
i nije bilo tako loše i da bih rado brala šipak da 
malo promijenim zrak. Vani su se pijanci vrtjeli 
oko nas kao hijene oko leševa. Činilo mi se da 
osim nas dviju nije na svijetu ostao nitko trije-

P R O Z Ă  •  P R O Z A

zan. Za nekoliko sam mjeseci naučila razlikovati 
čovjeka koji je pijan, ali dobar, od onoga koji je 
pijan i opasan. Vidjela sam kako su neki u pi-
janstvu spremni prodati ženu i djecu za bocu. S 
lakoćom sam im dešifrirala poglede. Znala sam 
kada im trebam govoriti, a kada ih trebam slušati. 
Ali osobito sam znala, ako su im usne raspukle, a 
oči se pretvorile u dronjke, nitko ih više ne može 
spasiti. Kraj njih su milicajci izgledali kao dobri 
ljudi i čak smo se radovale kad bismo ih vidje-
le kako silaze u dolinu. Bila su to dva trbušasta 
muškarca i dolazili su često „preventivno“. Nisu 
nikada nikoga uhitili, iako su mogli. Zimi smo 
im kuhale čaj i dodavale im ga kroz rešetke, lje-
ti smo im davale vode. Tako se Tamara Pavlovna 
osiguravala da će nas ostaviti na miru, u slučaju 
da se što dogodi. Nismo ni mi bile sasvim čiste. 

Bilo je, naravno, i drukčijega svijeta. U to 
doba boca nije bila bagatela. S praznom bocom 
od mlijeka mogao si kupiti punu, dodavši neko-
liko kopjejki. Ako si skupio deset od piva, dodao 
si za jedno pijanstvo. Dvije od vrhnja – kruh. 
Jedna od kefira – sladoled. Ukratko, da ne nabra-
jam bezveze, za nevolju, od boca se moglo živjeti. 
Starce i djecu Tamara Pavlovna primala je pre-
ko reda. Starci su ionako imali malo za predaju, 
uglavnom od mlijeka, ponekad od vrhnja. Bila su 
tu i djeca, koja su donosila ono s čim su ih poslali 
roditelji. Neki su, kao i mi, zarađivali od toga – 
za sladoled, bombone, cigarete. Najmarljiviji bi 
skupili i za važnije stvari: fotoaparate, bicikle. Da, 
nisu boce bile baš ništa. No pijanci nisu ostajali 
zadnji samo zato što je Tamara Pavlovna poštova-
la starije. S njima je govorila drukčije. 
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– Deset po dvadeset, pet po dvanest, брак10, ne-
mam тарэ11.

– Daj, Tamara, ne pravi se luda. Namjerno 
sam došao ranije. 

– Ako hoćeš, ispod cijene. 
– Neka bude ispod cijene. 
Ili. 
– Što je, Kolja, jesi se to obogatio? Otkud tebi 

boce od konjaka? 
– Samo nemoj reći da nemaš тарэ. 
– Nemam. 
– Ni ispod cijene? 
Ili. 
– Hемытая.12 
– Gdje je немытая, сука13? 
– … 
– Gori mi pod noktima, Tamara. 
– Ako hoćeš, ispod cijene. 
Krajem dana skupile bismo između tri i pet 

rubalja samo na varanju. Nitko se nikada nije ža-
lio. Kome bi se i žalio? Milicajcima koje je ona 
kroz rešetke pojila čajem? Tko bi slušao pijance, 
pokraj žene koja sama odgaja djevojčicu iz doma? 
Često pomislim da su je mogli pretući ili joj oteti 
novac. Barem onaj koji im je pripadao. No svih 

10 Škart. (rus.)

11 Gajba za boce.
(rus.)

12Neoprana. (rus.)
 13Kujo. (rus.) 
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tih godina dok je radila na otkupu boca, nije joj 
se dogodilo ništa. Žalila sam nesretnike koji su 
živjeli od pijanstva do pijanstva i ovisili o pohle-
pnici. No nikada im ničim nisam pomogla. Kad 
sam dobro naučila brojiti, činila sam točno što i 
ona. Ponižavala ih i derala ih. 

Sanjam da sam mladenka. Hodam kao kraljica 
po kristalnom mostu.  
Nosim haljinu sa zlatnim suncima i povlakom 
od bisera.  
Na prozoru oblaka pojavljuje se majka s 
naušnicama u obliku romba i otac  
s čekićem. Kao na posteru u menzi. Pružam im 
ruke.  
Postajemo M i obitelj. 
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Pila sam iz njezine šalice i sjedila na škrinji sve dok 
se nije morala prestati pretvarati da ne postojim. 
Tada na to nisam mislila, no sada se pitam: zašto 
mi od početka nije napravila mjesta? Je li pomiš-
ljala da bi me mogla vratiti u dom? U veljači mi 
je donijela čašu, kao znak da i ja nečemu služim. 
Nastavile smo svaka sa svojim poslom. Ona je va-
rala ljude, ja sam se učila pameti. Tu sam naučila 
ruski – među bocama i pijancima. Kad mi ona 
tupoglava Florica [Florika]* kaže kako joj je super 
što znam ruski i koju smo sreću mi u Besarabi-
ji imali što smo ga učili od malena… Padne mi 
mrak na oči. 

U vrijeme ručka zatvarale smo prozorčić, a 
ona bi otišla kupiti kruh i salamu u trgovini na 
brijegu. Govorila je da voli da je svježe, no znala 
sam da ide Sveti, brusiti jezik. Pričekala bih da 
se popne uzbrdo i dala joj još koju sekundu, za 
slučaj da je zaboravila novac. Rijetko ga je za-
boravljala i uhvatila me je tek poslije nekoliko 
mjeseci. Imala sam na raspolaganju četvrt sata. 
Otvorila bih širom vrata i spustila se u čučanj, da 
uđe što više svjetla. Nije se događalo odjednom. 
Više se stvari moralo poklopiti, posložiti, ali nije 
bilo dana da se nije dogodilo. Složene u žičanim 
košarama do stropa, dodirnute zrakama svjetla, 
staklenke bi oživljavale. Njihove bi se boje počele 
miješati i rađati druge, neočekivane. 

Red tamnocrvenih, red bijelih: ružičasta.
Red ciglastih, red smeđih: boja meda.
Red zelenih, red bijelih: tirkiz.
Same bijele: srebro. 
Moj vrt od stakla. 

 
Prijevod: Ivana Olujić
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* Ruska imena 
u hrvatskom 
pravopisu pišu 
se prilagođeno, 
a rumunjska 
izvorno.
hrvatskom 
pravopisu pišu 
se prilagođeno, 
a rumunjska 
izvorno.
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Miljenko Jergović (n. 1966, Sarajevo) este un 
scriitor bosniac de origine croată stabilit din 
1993 în Zagreb. Autor de proză foarte produc-
tiv, fiecare nouă carte a lui se bucură de multă 
atenție şi interes atât din partea criticilor cât şi a 
cititorilor din Croația, Bosnia şi Herțegovina, dar 
şi din celelalte țări ale fostei Iugoslavii. Cum deja 
de la începutul carierei sale de scriitor a abordat 
subiecte controversate legate de ultimul război 
din Balcani din anii 90 – fir pe care îl urmăreşte 
până în ziua de astăzi – a devenit un autor pe cât 
de iubit de către unii, pe atât de contestat de alții. 
Însă chiar şi majoritatea detractorilor lui Jergović 
sunt de acord: în tehnica lui narativă e greu să 
găseşti defecte. 

A publicat până în prezent şapte volume de 
poezie, şase volume de proză scurtă şi opt romane. 
A primit numeroase premii pentru activitatea sa 
literară, atât în Croația şi Bosnia şi Herțegovina, 
cât şi în străinătate (Germania, Italia, Polonia). 
Cărțile lui au fost traduse în peste douăzeci de 
limbi străine; romanul Tata este tradus în limbile 
germană, polonă, slovenă şi macedoneană.

Tata a fost publicat în anul 2010 la Belgrad de 
către editura Rende. Cartea are mai puțin de 160 
de pagini, fiind împărțită în 50 de capitole scurte 
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și este scrisă în forma unui flashback, sau a unui 
rezumat al relației tată-fiu imediat după moartea 
părintelui. Este o poveste emoționantă, dar ex-
pusă în general într-un mod relativ reținut şi cu 
un ton resemnat, despre slăbiciunea omenească şi 
bărbătească, despre neputința generală a oameni-
lor din familia povestitorului (şi nu numai) să se 
adapteze la schimbările sociale şi politice din spa-
țiul iugoslav al secolului XX. Cartea are şi un alt 
aspect, care este poate şi cel mai interesant pentru 
un cititor străin, inclusiv pentru cititorii români: 
aspectul istoric, sociologic şi socio-psihologic al 
romanului, care constă în modul în care povesti-
torul/autorul încearcă să îşi explice sieși, precum 
şi cititorului, situația din anii destrămării Iugosla-
viei, desenând o imagine amplă şi bine studiată a 
cauzelor care au înlesnit triumful naționalismelor 
populare din acel timp. Deşi avem de-a face cu o 
perspectivă a istoriei pornind de la latura subiec-
tivă a relației tată-fiu, Tata rămâne o sursă exce-
lentă de informații de tip insider despre menta-
litatea şi istoria (şi istoria mentalității) spațiilor 
post-iugoslave afectate de război şi va putea oferi 
unui cititor atent o înțelegere bună a conflicte-
lor din această zonă, care deseori sunt descrise în 
străinătate ca fiind practic imposibil de pătruns. 

Miljenko Jergović
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***

A murit tata.
Joi a sunat telefonul, m-a contactat o femeie cu 
care am făcut cunoștință odată demult la o serată 
literară în Dubrovnik, mi-a spus că l-au dus di-
mineață la spital.
Alminteri, ea e sora soției lui tata, pe care nu am 
cunoscut-o niciodată.
Întreb ce are. Ea spune: diabet, dar susține că are 
și pielea plină de melanoame, numai că nu i s-a 
pus diagnosticul. În afară de asta, mai are și es-
cară.
Spune: mă duc să-l vizitez la prânz, cam în jur 
de două, așa că v-aș suna atunci, să vorbiți cu el. 
Deși e foarte tulburat în ultimele zile. 
Telefonul sună puțin după ora două, sunt în ma-
șină, pe șoseaua spre Velika Gorica. Cotesc și in-
tru la benzinăria Tifon, opresc lângă aparatul de 
controlat uleiul și presiunea în pneuri, și răspund.
Ea spune: poftim pe taică-tău. Mi se pare ciudat 
să aud acest cuvânt, nu îl pot lega de mine, nu 
l-am rostit de cel puțin treizeci de ani, de când am 
intrat în pubertate. 
De abia îi recunosc glasul. De parcă s-ar fi prefă-
cut într-un balon iar cineva puternic stă pe acest 
balon, îl strivește și încearcă să îl spargă. 
Mi s-a părut că vorbește bazaconii: Acum am în-
țeles ce înseamnă lagărele de concentrare ale lui 
Hitler, spune, ăsta e unul dintre ele.
Ce mai faci? îl întreb, ca și cum totul ar fi în re-
gulă.
Sunt vinovat, zice, n-am fost niciodată în stare 
să-ți arăt toată recunoștința mea.
Pentru ce?
Pentru scrisul tău. Pentru corectitudine.
Hai lasă, ai tu grijă de tine, trebuie să te refaci 
acum, îi spun cu stânjeneală.
Apoi tăcem, între noi bruiază universul teleco-
municațiilor, firele de telegraf bruiază, regele Petar 
ordonează – gândesc, și spun – bine, atunci sănă-
tate, și ai grijă de tine, trebuie să te refaci.
Apoi intră ea pe fir, zice – iată, v-ați auzit, cu 
dumneavoastră a fost mai liniștit – de parcă el 
nici n-ar fi în cameră, ori de parcă ar fi plecat deja 
acolo unde pleacă, după ce se chinuie bine, bătrâ-
nii despre care se spune, în locul unui verdict mai 
potrivit asupra vieții lor, că au escară.
Duminică dimineața m-a așteptat un sms: Do-
broa murit azi-noapte. Condoleanțele noastre. 

XVI

Se ocupa cu leucemia.
Spunea că regretă că nu va trăi timpurile când se 
va ști cum apare leucemia și de ce unii oameni 
sunt răpuși de boală, iar alții nu.
Mi-a explicat extatic pentru a suta oară tipurile 
acestei boli și mi-a desenat pe hârtie leucocite-
le, trombocitele și eritrocitele. Vorbea interesant, 
știa să construiască o dramă captivantă într-ade-
văr, şi căreia nu i se știa niciodată finalul, dar eu 

nu aș putea să povestesc nimic din toate acestea, 
și nici despre leucemie n-am învățat nimic.
Doar că e vorba despre o boală cu caracter ma-
tematic. 
Ne-am deosebit prin felul talentelor, care au de-
terminat atunci și ce fel de cunoaștere puteam să 
dobândim.
Eu am simțit doar drama, am simțit povestea în-
săși, care în momentul acela era poate chiar mai 
mare și mai importantă decât orice altceva din 
relația noastră.
Tatăl meu neputincios și slab, licheabătrână și 
fragilă care în clipele importante m-a renegat de 
atâtea ori, sau m-a respins, în prelegerile lui des-
pre leucemie se transforma într-o figură titanică, 
într-un uriaş cu sânge rece și devotat al socialis-
mului, care cu atenția și priceperea lui învingea 
puterea entropiei.
Leucemia o concepeam ca pe un șir lung de eve-
nimente nefericite, care se întâmplă într-un spa-
țiu matematico-fizic abstract, dincolo de puterea 
fanteziei și imaginației omenești, și care într-un 
final dizolvă și topește viața însăși, distruge cor-
pul și gândul despre el, omoară omul și tot ceea 
ce omul a gândit, a sperat, a iubit ori a reproșat 
altor oameni.
Leucemia nu e o boală, ci un fel imperceptibil de 
a distruge realitatea. 
Tatăl meu nu s-a regăsit în realitate, dar a stăpânit 
de aceea o lume anterioară realității, unde în anu-
mite conjuncturi de neimaginat pentru mine, în 
ecuații matematice și abstracții, se desfășura dra-
ma existenței umane. 
Probabil că aș fi fost mult mai aspru față de el 
dacă n-ar fi fost atât de bun la leucemie. 
Se poate vindeca leucemia? l-am întrebat odată.
Anumite tipuri da.
Și celelalte tipuri?
Boala trebuie să fie trecută de la starea acută la 
cea cronică, a răspuns cu mândria unui Alija Si-
rotanović1. 
Evident, acesta era un succes mai mare decât vin-
decarea, pentru că se vindecă doar ceea ce este 
ușor bolnav, sau doar ce este vindecabil, dar ade-
văratul succes este să transformi o boală grea și 
fatală în stare cronică, în viață și durabilitate.
Îmi pare rău că după începutul războiului nu am 
mai vorbit cu el despre leucemie.

XVII

În ultimii treizeci de ani nu am intrat în casa lui.
Nu știu cum arăta camera lui, nu am fost în holul 
lui, nu știu ce fel de uși erau în apartamentul lui, 
ce scria pe ele. 
Am știut doar adresa. Strada se numea odată Ha-
san Brkić, astăzi se numește Koševo.
De la ferestrele lui se vedea stadionul. Când, la 
puțin timp după război, pe acel stadion a fost 
concertul U2, am știut că tata ne privește de la 
geam. Am fost unul dintre cele aproximativ cin-
zeci de mii de capete.
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1Un miner iugoslav 
din Bosnia care, 
împreună cu 
cei 8 camarazi 
ai săi, a doborât 
recordul mondial 
în extragerea 
cărbunilor, 
săpând 152 de 
tone de cărbune 
în 8 ore. În 
felul acesta a 
devenit simbolul 
muncitorului 
neobosit al 
socialismului 
iugoslav, iar 
chipul lui a 
ajuns şi pe 
diferite bancnote 
iugoslave. 
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Odată, în al doilea an de război, un obuz a ate-
rizat în camera lui. Era, se spune, alb cu totul de 
praf și de frică.

XXIV

Mă ducea cu el prin casele în care zăcea câte un 
bolnav.
Pe pilote groase țărănești, ca într-o mare albă, 
erau în general bătrâni și bătrâne, cărora le ascul-
ta plămânii și inima, le pipăia ficatul și îi încuraja 
cam în același fel cum l-am încurajat eu pe el joia 
trecută. 
Și pe cînd îi spuneam că nu trebuie decât să se 
refacă, stingherit că poate ne ascultă cineva, mi-a 
venit în minte că și el le spusese același lucru - 
acum trebuie doar să vă refaceți - acelor bătrâni 
din Romanija2,care probabil se uitau la el ca la 
Dumnezeu. Și am știut că el își aduce aminte 
bine aceste cuvinte și înțelege ce înseamnă.
Și atunci, la ultima noastră convorbire telefonică 
și ultimul contact din viață, am vorbit tot precum 
doi atei deznădăjduiți. Tata nu a avut un doctor 
la care să privească ca la Dumnezeu, pentru că 
pentru el un astfel de doctor nu exista. 
În acele case din Mokro sau din Vučja Luka, care 
nu aveau fațadele finisate, nici balustrade la scări-
le exterioare sau la terase, trăiau în mare parte sâr-
bi. Atunci asta nu era important, dar mai târziu 
va fi. Și iarăși, într-o metaforă cu adevărat cam 
sângeroasă: obuzele, minele și rachetele își vor lua 
zborul din locul în care, în fiecare a doua zi de 
marți sau joi, ba destul de des chiar și în weekend, 
tatăl meu a mers să vindece oameni. Le vor lansa, 
dureros de des, pacienții lui, copiii și nepoții lor.
Și cel care i-a aterizat în sufragerie putea fi obuzul 
unuia dintre pacienții lui.
Ceea ce, patetizat în proporții epice de către mass 
media şi politică, a devenit parte a retoricii gene-
rale naționaliste – anume că foștii vecini, cei căro-
ra le-am făcut bine, pe care i-am hrănit, apărat și 
ajutat, au tras în noi în timp ce noi ne ascundeam 
cu mâinile goale prin casele noastre – tatălui meu 
chiar i s-a întâmplat. 
Nefericirea a fost îndoită: pacienții pentru care 
și-a abandonat jumătate din viață au încercat să 
îl omoare, iar radioul, televiziunea și ziarele au 
creat o astfel de retorică care face povestea lui im-
posibilă, pentru că ea, în calitatea ei de cod de 
propagandă, li s-a întâmplat tuturor. Iar așa cum 
ceea ce li se întâmplă tuturor nu se întâmplă de 
fapt nimănui, la fel, într-un final, nici pe el nu au 
încercat să-l omoare cei pe care i-a tratat.

XXXV

Nu există ateu neconfesional, unul care să nu aibă 
templul său, chiar dacă acest templu e părăsit de 
Dumnezeu. Cel puțin la noi, și în Europa, nu 
există un astfel de ateu. Poate altundeva, unde 
există te miri ce, există și un astfel de ateu. 
De aceea viața fără Dumnezeu, sau fără credință 
în el, implică a trăi în continuare înăuntrul ace-

luiași sistem de valori, norme și ceremonii. Ateul 
trebuie de regulă să facă aceleași lucruri pe care le 
face și credinciosul, trăiește asemenea acestuia, îl 
bântuie aceleași năluci, se teme de aceleași temeri, 
doar că nu are în ce să spere, nu are în ce să creadă 
și nu știe de ce e așa cum e.
Nu e ceva superficial aici, iar Dumnezeu nu este 
nici el precum o țigară, așa încât omul să nu știe 
ce să facă cu mâinile după ce se lasă de fumat; de 
Dumnezeu putem chiar să ne eliberăm oarecum, 
astfel încât în locul unui absolut nesfârșit să ac-
ceptăm un gol nesfârșit, dar felul în care noi ne 
apropiem de Dumnezeu va mai dura încă mult 
timp după dispariția acestuia. Drumul rămâne și 
după ce scopul nu mai există. 
Eu am crescut, să spunem, pe lângă musulmani 
atei care nu mâncau carne de porc.
Ateismul lor era în toate sensurile deznădăjduit 
de credibil, dar prin acest detaliu ei se deosebeau 
de ateii catolici și de cei pravoslavnici.
Unii dintre ei chiar le-au făcut circumcizie copii-
lor. Și nu au făcut asta pentru că i-ar fi interesat ce 
spune lumea, sau pentru a-i satisface pe membrii 
bătrâni și tradiționaliști ai familiei. Nu au făcut 
asta nici doar pentru că acesta era obiceiul. Nici 
doar datorită faptului că obiceiul circumciziei era 
unul dintre posibilele conținuturi ale identității 
lor naționale declarate. 
Iar când Dumnezeu nu a mai existat pentru ei, 
a rămas totuși calea largă pe care se mergea spre 
el și pe care, mai important decît toate, se trăia 
viața de zi cu zi. Substratul național specific al po-
poarelor noastre, acel ceva ce-i deosebește pe cro-
ați de sârbi, sau pe bosnieci de unii și de ceilalți, 
e atât de sărac și de firav, iar asemănările, de la 
Triglav la Gevgelija3, ne sunt atât de fatale, încât 
ateilor le-ar rămâne prea puțin din națiunea lor 
dacă prin minune și-ar uita obiceiurile și miturile 
religioase din care au purces. La urma urmelor, 
chiar și societățile multiculturale balcanice temei-
nic ateizate sunt întemeiate pe diferențe religioa-
se, așa că până la urmă nu e atît de ciudat faptul 
că ni s-a întâmplat ca războaiele religioase să fie 
purtate de atei. 
Sau, să vorbim despreateismul catolic al scriitoru-
lui socio-realist sloven France Bevk. 
Cartea despre Tito scrisă de el se afla în programa 
școlară pentru clasa a patra a ciclului primar. În 
ea, într-un mod accesibil, dar mitoman – ca să 
nu spun mitomaniacal – era descrisă copilăria și 
creșterea lui Josip Broz.
Parte din materialul necesar cărții Bevk l-a găsit, 
desigur, în Adnotările pentru o biografie a lui Josip 
Broz Tito scrise de Dedijer, iar parte l-a descoperit 
în urma propriilor cercetări. 
Vladimir Dedijer a început să îşi scrie cartea, în 
mod demonstrativ, după rezoluția Informbiro4,cu 
intenția de a combate toate insultele și acuzațiile 
la adresa persoanei lui Tito, și a publicat-o în anul 
morții lui Stalin, în Ljubljana și Belgrad simul-
tan. France Bevk a publicat Cartea despre Tito doi 
ani mai târziu, în 1955. 
Chiar și pană astăzi, după Bevk, și după Dedijer, 
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2Romanija, 
denumire a unui 
munte și a unei 
zone geografice 
din estul Bosniei

3Triglav, cel mai 
mare munte din 
nordul Sloveniei; 
Gevgelija, cel 
mai sudic punct/
oraș al fostei 
Iugoslavii, astăzi 
în Republica 
Macedonia.
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și după toți biografii și hagiografii, rămâne greu 
de aflat ce este credibil în povestea creșterii celui 
mai mare fiu al neamurilor și națiunilor noastre, 
și ce este mistificare sau pur și simplu născocire. 
Dar nașterea, copilăria și creșterea lui, când Bevk 
le transpune din discursul de gen reportaj al lui 
Dedijer în literatură, încep să amintească în mod 
frapant de zilele copilăriei lui Iisus Hristos. Ade-
sea este ușor de stabilit după care anume părți și 
motive ale Noului Testament și-a scris Bevk palim-
psestul său socio-realist. 
De aici s-ar putea deduce pur și simplu, dar ar fi 
complet greșit, că scriitorul a intenționat în mod 
conștient să îl întipărească pe Tito în conștiința 
populară, și asta chiar în locul în care în ultimele 
vreo douăzeci de generații și în ultimii vreo mie 
de ani a fost întipărit numele Fiului Domnului. 
Dar adevărul este că nefericitul sloven, ucenic fi-
del al lui Ivan Cankar5, care în timpul războiului 
a pierdut, precum mulți alții, credința în Dum-
nezeu, nu doar că nu avea deloc în minte evan-
ghelia și biografiile lui Hristos, ci chiar s-ar simți 
ruşinat sau lezat dacă ne-ar auzi ce vorbim despre 
opera lui și ce găsim noi în ea. 
Probabil că, în orele lui de mare fascinație față de 
persoana lui Tito, și sub imperative politice dar și 
literar-stilistice, l-a înfățișat pe eroul său așa cum 
ar arăta – în conștiința lui și după criteriile lui 
referitoare la căldura şi măreția umană – cel mai 
mare și cel mai omenos om din lume. 
Și astfel France Bevk înfățișându-l pe Tito l-a în-
fățișat pe Dumnezeu, un Dumnezeu așa cum îi 
era mai familiar și pe care îl cunoscuse din copilă-
rie, cu toate că nu mai credea în el, un Dumnezeu 
după obiceiul și tiparul catolic. 
Dar atunci, de ce a încetat să mai creadă?
De ce întreaga generație a celor care au devenit 
partizani a încetat să mai creadă în Dumnezeu?
Explicația că așa a dorit Partidul ar fi insuficientă 
și falsă. La fel cum e fals să conchizi că oamenii 
au devenit din nou pioși după ce nu a mai existat 
Partidul Comunist.
La urma urmelor, dacă Dumnezeu a fost alungat 
din tata, sau dacă - cum foarte exact și expresiv 
afirmă fraza populară - a fost omorât Dumnezeul 
din el, atunci făptașii nu au fost comuniștii, ci 
mama lui. După ce o mamă foarte pioasă refuză 
să îi dea un pahar cu apă fiului care se află pe 
moarte, pedepsindu-l astfel pentru păgânismul 
lui, fiul poate că nu se va înfuria teribil pe mamă, 
dar sigur va gândi că lucrurile nu stau prea bine 
cu Dumnezeul ei.
Dar și asta este o presupunere literaturizantă.
E mort, și despre el nu mai pot afla nimic altceva, 
în afară de ceea ce mijește din imaginația literară.
Tatăl meu este o creatură ireală, un hobit, prințul 
Marko, trol și Harry Potter, Saladin din O mie și 
una de nopți și Flash Gordon, sus în ceruri, așa că 
orice aș spune despre el, și despre timpul în care a 
trăit, este născocit. Nu există adevăr despre morți, 
afară de faptul că sunt morți și nu mai sunt, de 
parcă nici n-ar fi fost vreodată. 
Dar chiar și cât timp a fost în viață, am știut atât 

de puțin despre el încât pentru mine tata a fost o 
ființă din imaginație. 
În timpul războiului și în primii ani de pace, con-
ducerile partizană, apoi comunistă au dat liber 
sărbătorilor religioase. Despre Crăciunurile par-
tizane a scris emoționantși Eduard Kocbek6 în 
memoriile sale. 
Era pe vremea când, conform ideilor lui Stalin, 
lupta pentru eliberare se ducea la nivel capilar, 
prin Frontul Național Iugoslav, care era constitu-
it din toți antifasciștii, patrioții și nefericiții care 
fuseseră îndemnați în luptă de faptul că făceau 
parte dintr-o rasă sau națiune neagreată. Partidul 
comunist trebuia să fie volantul acelor grupuri 
sociale largi pe care le cuprindea, trebuia să fie 
discret în distribuirea postulatelor sale ideologice, 
dar și – ceea ce ar fi mai important – nu avea voie 
să fie implicat în organizarea unui monopol ideo-
logic ori în preluarea puterii.
Voința și dorința lui Stalin păreau paradoxale: de 
la comuniștii iugolsavi se cerea să nu ia seama la 
revoluția din Octombrie și la anii în care a fost 
creată Uniunea Sovietică. 
Din motive strategice Stalin nu a vrut să îi neli-
niștească pe aliații din vest într-un timp în care, 
în 1943 și 1944, aceștia îi procurau armele cu 
care avea să înfrângă Germania lui Hitler și să 
cucerească jumătate de Europă, cu ajutorul sacri-
ficiului eroic și înfricoșător al popoarelor Uniunii 
Sovietice. 
Dar altceva era mai important: cucerirea finală și 
sovietizarea Iugoslaviei trebuia făcută fără a mai 
lua în considerare Partidul comunist iugoslav, 
slab și inconsistent. Renașterea ideologică trebuia 
să vină de abia cu eliberatorii sovietici. Până la ve-
nirea lor, avangarda clasei muncitoare va colabora 
la sărbătorirea Crăciunului și a Paștelui. Iar cînd 
vor sosi frații sovietici, nu va mai exista niciun 
Partid comunist local. În acest fel a fost ocupată 
majoritatea Europei de est. 
Și astfel tovarășul Stalin, în speranța că va face din 
Iugoslavia un satelit exemplar, a prelungit pentru 
aproape un an viața lui Dumnezeu în provinciile 
noastre. 
Și atunci cînd anticomuniștii de astăzi spun că 
Tito a fost un stalinist mai rău și mai lipsit de 
dumnezeu decât Stalin însuși, nu se înșeală prea 
tare. Dar într-un final, mulțumită acestei hiper-
stalinizări a lui şi neîncrederii pe care a avut-o față 
de ideea unui Front Național, mulțumită faptului 
că a insistat asupra rolului de conducător al Parti-
dului Comunist Iugoslav, Tito, într-un viitor nu 
foarte îndepărtat, deja începând cu mijlocul ani-
lor şaizeci, va face posibilă o liberalizare radicală a 
societății iugoslave. Şi, făcând astfel, s-a compor-
tat ca un bun patriot.
Din nou, aşa ar arăta lucrurile într-o interpretare 
literară. Precum un paradox literar.
Tata, deci, a devenit ateu încă într-un timp în 
care acest lucru nu era un imperativ socio-politic.
Nu voi afla niciodată cum a devenit conştient de 
lipsa lui Dumnezeu. A participat la experiența 
metafizică a întregii sale generații, sau cel puțin a 
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4Rezoluția 
Informbiro 
marchează 
ruperea relațiilor 
dintre Iugoslavia 
și Uniunea 
Sovietică în anul 
1948, Iugoslavia 
urmând un curs 
independent 
datorat în mare 
parte faptului că 
nu a fost eliberată 
de Armata 
Roșie ci s-a 
eliberat singură. 
Prin Rezoluția 
Informbiro Tito 
și colaboratorii 
săi apropiați au 
fost considerați 
de către Sovietici 
ca fiind eretici: în 
mai 1948 Biroul 
de Informații 
Comunist 
(Cominform sau 
Informbiro în 
sârbo-croată) al 
Uniunii Sovietice 
l-a informat pe 
Josip Broz Tito 
de conferința 
care avea să aibă 
loc la București 
dedicată în 
special problemei 
iugoslave. Deși 
invitat, Tito 
nu a participat, 
marcând astfel 
începutul unei 
perioade de criză 
politică dintre 
cei doi actori, 
care a durat între 
1948 și 1955, 
fiind denumită 
și perioada 
Informbiro.

5Ivan Cankar 
(1876-1918), 
scriitor, 
dramaturg, eseist, 
poet și activist 
politic sloven, 
precursor al 
mișcării literare 
moderniste din 
Slovenia.cei 
doi actori, care 
a durat între 
1948 și 1955, 
fiind denumită 
și perioada 
Informbiro.

6Edvard Kocbek 
(1904-1980), 
poet, eseist, 
traducător 
sloven, membru 
al Socialiștilor 
Creștini în 
Frontul de 
Eliberare a 
Națiunii Slovene, 
membru activ 
al brigăzilor de 
luptă anti-fasciste 
alături de Tito, 
expulzat din 
viața publică în 
1959 și ținut 
sub supraveghere 
până la sfârșitul 
vieții, după ce 
în volumul Frică 
și curaj a atins 
subiecte delicate 
și dileme morale 
legate de luptele 
partizanilor din 
cel de-al doilea 
război mondial.
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unei mari părți a acesteia. Este interesant, pe de 
altă parte, că revoluția lor spirituală nu a devenit 
niciodată o temă a literaturii sau a cinematogra-
fiei iugoslave.
Dar ar fi trebuit ca miracolul revelației lipsei lui 
Dumnezeu să fie tot atât de miraculos precum 
revelarea lui Dumnezeu însuşi.
Ateizarea societății iugoslave din şi de după răz-
boi e o poveste lungă, care s-a încercat adesea a fi 
interpretată într-o cheie sociologică şi socio-poli-
tică, aşa cum Branko Ćopić7 a interpretat-o prin 
gura lui Nikoletina Bursać, şi care prin satiră a 
despovărat-o de fapt de orice semnificație mai 
privată şi mai adâncă.
Scena în care Nikoletina, la întoarcerea din luptă, 
îi explică bătrânei sale mame că nu există Dum-
nezeu şi de ce nu există a devenit până la urmă 
emblematică, aşa că pe timpul Iugoslaviei s-a des-
firat în zeci şi sute de poveşti, scheciuri, anegdo-
te, scrise sau povestite, diferite şi totuşi identice; 
de la scenetele şi piesele de comedie partizane pe 
care le scriau învățătorii din provincie, şi pe care 
le puneau în scenă grupuri amatoare de teatru, 
până la scenele naive de cinci minute, improviza-
te la repezeală şi prin intermediul cărora, cu aju-
torul emisiunilor de televiziune precum Znanja 
imanja, satele se concurau în creația cultural-ar-
tistică. Dumnezeu nu există pentru că nu există, 
deoarece comisarul nostru de brigadă a spus că 
nu există şi pentru că nu se vede în niciun fel că 
există. Şi nici nu s-a văzut vreodată.
La asta s-ar putea reduce postulatul lui Nikoleti-
na despre Dumnezeu, dacă îl eliberăm de geniul 
literar şi talentul sociologic al lui Ćopić. 
Acestuia i s-au alăturat mai târziu și comuniștii, și 
anticomuniștii, astfel încât întreaga dramă iugos-
lavă a ateizării s-a redus, în principal, la țăranii cu 
mitralieră care, urbi et orbi, răspândesc și dictează 
credința că Dumnezeu nu există, și conform că-
reia ereticii vor avea de-a face cu mitralierele lor. 
Când într-o zi de la începutul anilor nouăzeci, în 
dimineața dinaintea războiului, Dumnezeu se va 
întoarce în Iugoslavia, nu va mai fi același Dum-
nezeu care între anii 1943 și 1948, sau câțiva ani 
mai târziu, a părăsit sufletele părinților și bunici-
lor noștri, ci acel nou Dumnezeu își va mărturisi 
prezența în numele națiunii.
Se va arăta tuturor, așa că în Bosnia, în urma cir-
cumstanțelor istorice și culturale, își va împărtăși 
sfânta trinitate la trei denumiri naționale. Noul 
Dumnezeu nu va fi la fel de pretențios și strict 
precum cel vechi, nici nu va aștepta de la credin-
cioși să creadă în mituri, legende și povestiri sfin-
te, în faptul că a făcut lumea în șase zile iar în a 
șaptea s-a odihnit, sau că Abel a fost omorât de 
Cain. Acesta va fi Dumnezeul misiunii naționale, 
un fel de Starčević, Strossmayer și Karađorđe8 ce-
resc, un Dumnezeu foarte practic, ale cărui inge-
rințe se vor efectua și se vor pune în aplicare după 
un principiu vechi, anume în funcție de cum îna-
intează armatele lui, dar după metode moderne și 

în conformitate cu știința și tehnica, care au con-
dus la inventarea unor arme și unelte de artilerie 
perfecte ce reușesc să găsească creaturile lui Dum-
nezeu și să le lichideze în orice loc în care acestea 
s-ar ascunde din frica de moarte și suferință. 
După 1990 am vorbit cu tata de câteva ori des-
pre Dumnezeu și despre Biserică. Uneori când ne 
întâlneam, iar în anii din urmă mult mai des la 
telefon. 
N-am putut să îl întreb direct, dar mă interesa 
dacă vrea să se întoarcă acolo de unde a fugit oda-
tă demult. Eram atent la ce va spune despre El, 
așteptând pauza dintre propoziții, nelogică pen-
tru că nu o făcea acolo unde ar fi trebuit să fie vir-
gulele sau punctele, și în care s-ar fi ivit îndoiala 
lui cum că Ceva totuși există.
L-am spionat așa, i-am trimis semnale false şi 
l-am atras mințindu-l câte puțin despre credin-
ța și necredința proprie, iar el îmi răspundea că 
despre asta trebuie vorbit cu voce joasă, discret 
și nicicum altfel, pentru că acești noi credincioși 
sunt înspăimântător de agresivi și de numeroși; 
spunea cu nu trebuie să li se pună la dispoziție 
motive de ceartă, că trebuie să te ferești de ei și 
să ocolești orice fel de discuții cu ei; spunea că 
în Zagreb trebuie să fiu chiar mai prevăzător de-
cât în Sarajevo, pentru că în Zagreb credincioșii 
sunt doar de un fel, catolici, nu există alții, așa 
că acești catolici nu au cum să se obișnuiască cu 
existența altora, a unora diferiți, ceea ce-i face mai 
înguști la minte și mai radicali; spunea, înaintea 
războiului din Sarajevo, când prin oraș înfloreau 
afișele cu înscrisul Avortul e crimă, că se teme ca 
nu cumva o astfel de propagandă să fie răspândi-
tă de viitorii criminali, dar m-a rugat să nu scriu 
despre asta...
Era tăcut și suferind, un adevărat ateu catolic, nu 
i-a surâs harul divin al noului Dumnezeu națio-
nalizat.
Nici despre asta nu l-am întrebat niciodată ni-
mic, dar cred că nu și-a procurat cetățenia cro-
ată la care avea dreptul, conform legilor date de 
Tuđman9, precum toți ceilalți croați din Bosnia 
şi Herțegovina. Dacă a făcut totuși asta, atunci 
sigur a fost convins de femeia lui.
Era bătrân, nu-i mai venea să plece nicăieri, refu-
za să se mute într-o patrie mai fericită, iar cetățe-
nia i s-ar fi părut a fi pasul dinainte de strămutare. 
Dar dacă ar fi făcut asta, dacă ar fi cerut cetățenia 
croată, atunci ar fi trebuit să fie pragmatic şi să 
se folosească de ipocrizia social-politică generală. 
Acceptând așadar că Dumnezeu există, el ar fi fost 
obligat, precum toți ceilalți croați din Bosnia şi 
Herțegovina, să arate certificatul de botez al Bise-
ricii catolice, ca fiind singurul document pe care 
statul croat îl accepta în cazul lor pentru dovedi-
rea apartenenței la națiunea croată. 

Traducere de 
Adrian Oproiu și Goran Čolakhodžić 
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7Branko Ćopić 
(1915-1984), 
scriitor iugoslav, 
etnic sârb din 
Bosnia, după 
ale cărui scrieri 
au fost făcute o 
serie de filme, 
printre care și 
Nikoletina Bursać 
(1964), al cărui 
erou partizan este 
menționat aici.

8Ante Starčević 
(1823-1896), 
scriitor și 
politician croat, 
ale cărui scrieri 
sunt considerate 
a fi pus bazele 
naționalismului 
croat; Josip Juraj 
Strossmayer 
(1815-1905), 
episcop catolic 
și politician 
croat, militant în 
cadrul Monarhiei 
Habsburgice 
pentru drepturile 
croaților și pentru 
introducerea 
limbii croate 
în școli și în 
administrația 
publică; Đorđe 
Petrović, 
cunoscut sub 
numele de 
Karađorđe (1768-
1817), politician 
sârb, a condus 
armatele sârbe 
intr-o serie de 
bătălii împotriva 
Imperiului 
Otoman, fapt 
ce a condus la 
înființarea unui 
prim stat sârbesc 
independent după 
ocupația otomană 
din secolul XIV, 
stat care a existat 
între 1806 și 
1813, și al cărui 
Mare Conducător 
(Veliki Vožd) a 
fost.

9Franjo Tuđman 
(1922-1999), 
primul preşedinte 
(1990-1999) al 
Republicii Croate 
după destrămarea 
Iugoslaviei.
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Amebe
Amebe se dijele, množe, dijeleći množe, množeći 
dijele sve otkada sam u školi prije pedeset godina 
za njih čuo. Mijenjao sam mjesta, radio svašta, 
vidio i čuo svašta, spavao i bio budan, a one su 
se u blizini, daleko, širom svijeta, a možda i sve-
mira dijelile, množile, množeći dijelile, zbrajale, 
bez obzira što se događalo sa mnom i oko mene. 
Kako su se kretale mijenjale su oblik, izbacivale 
lažne nožice, zaokruživale njima hranu, proždira-
le je, a ako nije bilo vlage učahurivale su se i čeka-
le priliku, a onda raspolovljivale, dijelile, množile 
u vodi, vlažnoj zemlji, čovjeku, životinjama, knji-
gama, slikama, bilo gdje, kao da to nije ništa, kao 
da je to sasvim razumljivo i normalno.

– Ej vi, jednostanični jadu, sada mi vas je 
dosta, umoran sam od vaše rasprostranjenosti i 
ustrajnosti. A da se pritom o milijunima godina 
i ne govori. Kada bih znao kako, rado bih vas iz-
bacio iz svoje glave, svoga života, sjećanja. Imam 
potrebu za točkom. Dijelite se, množite, množeći 
dijelite izvan moje misli, moga sna negdje daleko, 
negdje najdalje, negdje bilo gdje, negdje nigdje.
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POEZIA
  POEZIJA

Amibe
Amibele se divid, se înmulțesc, divizându-se se 
înmulțesc, înmulțindu-se se divid de când în 
urmă cu cinzeci de ani am auzit de ele în şcoală. 
Am schimbat locuri, am lucrat orice, am văzut 
şi-am auzit orice, am dormit şi-am fost treaz, iar 
ele în apropiere, depărtare, în lumea largă, dar 
poate şi-n spațiu s-au divizat, înmulțit, s-au divi-
zat înmulțindu-se, s-au adunat fără legătură cu ce 
se-ntâmpla cu mine şi în jurul meu. Mişcându-se 
şi-au schimbat formele, şi-au scos picioruşe false, 
au împresurat cu ele hrana, au devorat-o, iar dacă 
n-a fost umezeală, s-au încapsulat şi-au aşteptat 
ocazia, apoi s-au înjumătățit, s-au divizat, s-au 
înmulțit în apă, în pământ reavăn, în oameni, 
animale, cărți, tablouri, pretutindeni, ca şi cum 
n-ar fi mare lucru, ca şi cum ar fi complet normal 
şi de-nțeles. 

– Hei voi, nenorociți monocelulari, mi s-a 
luat acum de voi, sunt obosit de răspândirea şi 
de-ncăpățânarea voastră. Fără să mai vorbim de 
milioanele de ani. Dacă aş şti cum, bucuros v-aş 
arunca din capul meu, din viața mea, din aminti-
re. Am nevoie de punct. Divizați-vă, înmulțiți-vă, 
divizați-vă înmulțindu-vă în afara gândului, visu-
lui meu, undeva departe, undeva cel mai departe, 
undeva oriunde, undeva niciunde.

DANIJEL 
DRAGOJEVIĆ
(1934)
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Dolazi noć, ili kako se to 
već zove.

Dolazi noć, ili kako se to već zove.
Te riječi kažeš svojim riječima. 
Što ćemo, moje riječi, pitaš ih. 
Ti misliš da pitaš njih, a one drže 
da tebe pitaju. Tko bi tu trebao 
kome odgovoriti? Dolazi noć, noć se 
ne može zaustaviti. To ti kažeš njima, 
to kažu one tebi. Tko kome to kaže? 
Što ćemo? Pitaš ti, pitaju one. 
A noć je na prozoru. Prozor je riječ. 
Gdje je prozor? Dolazi noć. Tvoja noć, 
njihova noć. Noć koju se ne može 
zaustaviti. O moje riječi, vas sam 
jedino imao. I mi smo tebe jedino 
imale, kažu. Tko je tu koga imao? 
O čemu je bila riječ? Čiji su ovo 
upitnici, pitaš ti, pitaju one, 
pitaju upitnici. Ali to je sada 
ionako svejedno, i tebi i njima. 
Dolazi noć, noć, ili kako se to već 
zove. Upalite svijeću, kažeš riječima, 
upali svijeću, kažu one tebi. 
A gdje je svijeća, pitaš ti njih. 
Gdje je svijeća, pitaju one tebe. 
Gdje je svijeća, pitate zajedno.

Malo straha
Malo straha dok spavam, uz nekoga spavam. 
Malo straha dok se budim i kanim hodati. 
Malo straha dok hodam, gledam i iznenada 
stanem. 
Malo straha.

Vine noaptea, sau cum se 
mai numeşte

Vine noaptea, sau cum se mai numeşte.
Aceste cuvinte le spui în cuvintele tale.
Ce ne facem, cuvintele mele, le-ntrebi.
Tu crezi că le-ntrebi pe ele, dar ele-o țin
că te-ntreabă pe tine. Cine ar trebui aici
să răspundă cui? Vine noaptea, noaptea
nu se poate opri. Asta le spui tu lor,
asta îți spun ele ție. Cine ce spune cui?
Ce ne facem? întrebi tu, întreabă ele.
Iar noaptea e la geam. Geamul e cuvânt.
Unde e geamul? Vine noaptea. Noaptea ta,
noaptea lor. Noaptea care nu se poate
opri. O cuvintele mele, doar pe voi
v-am avut. Şi noi doar pe tine
te-am avut, spun. Cine a avut pe cine aici?
Despre ce era vorba? Ale cui sunt aceste
întrebări, întrebi tu, întreabă ele,
întreabă întrebările. Dar asta îți este
de-acum totuna, şi ție şi lor.
Vine noaptea, noaptea, sau cum se mai
numeşte. Aprindeți lumânarea, le spui cuvintelor,
aprinde lumânarea, îți spun ele.
Dar unde-i lumânarea, le-ntrebi tu.
Unde-i lumânarea, te întreabă ele.
Unde-i lumânarea, întrebați împreună.

Puţină teamă
Puțină teamă când dorm, dorm lângă cineva.
Puțină teamă cand mă trezesc şi pornesc la 
plimbare.
Puțină teamă când merg, privesc şi mă opresc 
subit.
Puțină teamă.
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Požar
Jedan mali požar cigarete u ustima. Jedan mali 
skriveni požar u haljini. Jedan mali požar u rije-
či, možda u grobu. Jedan veliki požar na brodu 
usred oceana. Jedan u kojem gori Europa. Jedan 
u košnici i sreći, jedan u glavi kobre, drugi u bro-
jevima, u kosi kraljice, na vratima crkve. Može 
li se reći gori naš rođendan? Jedan veoma mali u 
otrovu, jedan u bakteriji i različitoj gamadi što 
sliči na osušene suze. Jedan požar u požaru, po-
žar babuška. Jedan u knjizi, rukavici. Puno malih 
i velikih požara što su došli iz različitih imena. 
Požar Dubrovnika. Požar u kojem kao u snu, 
gori čitava Zemlja. Požar kiše. Požar kamena u 
vapnenici. Lijepa boja požara. Izuzetan mir koji 
nastaje kada sve prođe. Požar zvan žena. Radost 
svakog mjesta, pojave i vremena stišće u sebi po-
žar. Obasjani Heraklit, radosne bolest i smrt koje 
poznaju vatru. Požar životinja i svakog stabla, be-
tona koji gori kao list s pjesmom na sebi. Požar na 
odlagalištima smeća. Požar ludila, ludilo požara. 
Požar čitavih gradova, prašume, knjige, mrtvaca. 
Požari rata i budućnosti kojima pomaže vjetar. 
Požar svemira. Požar mogućeg i nemogućeg. Po-
žar jednog čitavog dana koji se malo odigao od tla 
i gori kao misao. Gore vozila i svaka brzina. Po-
žar odsutnih i prisutnih, požar nerođenih, neba i 
međuprostora, pustoši, nevinosti i grijeha. Požar 
krtičnjaka. Noć gori iz najcrnijeg, srce gori, raj 
gori, svi gore u loncu neljubavi. Požar podvale, 
kraja. Nema rubnog požara. Požar kalendara, 
povijesti, uzurpatora, svetaca, požar ulaza i izla-
za, informacije i mirnoće, arhitekture, labirinta, 
požar pogleda, svačijeg djetinjstva i jezika. Požar 
samoće, požar davno izgorenog. U požaru nema 
reda, nema nereda. Požar jedino zajedništvo.

San
Susrećem u snu pjesnika Dragu I. Postoji li još 
Lastovo pita me. Postoji kažem. O, pa to je div-
no, to me neobično veseli, kaže on.

Incendiu
Un mic incendiu de țigări pe buze. Un mic incen-
diu ascuns în rochie. Un mic incendiu în cuvinte, 
poate în mormânt. Un incendiu mare pe vapor, în 
largul oceanului. Unul în care arde Europa. Unul 
în stup şi-n fericire, unul în capul cobrei, altul în 
numere, în părul reginei, pe uşile bisericii. Se poate 
oare spune arde ziua naşterii noastre? Unul foarte 
mic în otravă, unul în bacterii şi-n diverşi parazi-
ții ce seamană cu lacrimile uscate. Un incendiu în 
incendiu, incediu matrioşcă. Unul în carte, în mă-
nușă. Multe incendii mari şi mici care-au venit din 
diferite nume. Incendiul Dubrovnikului. Incendiu 
în care, precum în vis, arde Pământul întreg. In-
cendiul ploii. Incendiul pietrei din cuptorul de var. 
Culoarea frumoasă a incendiului. Liniştea splendi-
dă care se iveşte când trece totul. Incendiul numit 
femeie. Bucuria fiecărui loc, a fiecărui fenomen şi 
timp stoarce în sine incendiul. Iluminatul Heraclit, 
bucuroase boala şi moartea care cunosc focul. In-
cendiul animalelor şi al fiecărui copac, betonul care 
arde precum o coală de hârtie cu o poezie pe ea. In-
cendiu la depozitele de deşeuri. Incendiul nebuniei, 
nebunia incendiului. Incendiul tuturor oraşelor, al 
junglelor, al cărților, al morților. Incendiile războiu-
lui şi ale viitorului pe care le ajută vântul. Incendiul 
universului. Incendiul posibilului şi al imposibilu-
lui. Incendiul unei zile-ntregi care s-a ridicat puțin 
de la pământ şi arde ca un gând. Ard maşinile şi ori-
ce viteză. Incendiul celor prezenți şi al celor absenți, 
incendiul nenăscuților, al cerului şi-al interspațiilor, 
al pustiului, al inocenței şi-al păcatului. Incendiul 
mușuroaielor de cârtiță. Noaptea arde din cea mai 
mare negură, inima arde, raiul arde, toți ard în ca-
zanul neiubirii. Incendiul înşelăciunii, al sfârşitului. 
Nu există incendiu marginal. Incendiul calendaru-
lui, al istoriei, uzurpatorilor, sfinților, incendiul in-
trărilor şi ieşirilor, al informației şi al liniştii, al arhi-
tecturii, labirintului, incendiul privirii, al copilăriei 
şi limbii fiecăruia. Incendiul singurătății, incendiul 
celor arse de demult. În incendiu nu este ordine, nu 
este dezordine. Incendiul este singura comuniune.

Visul
Îl întâlnesc în vis pe poetul Drago I. Încă mai 
există Lastovo? mă întreabă. Există spun. O, ce 
superb, mă bucur nespus de mult, spune el. 
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Lula
Volio bih da imam lulu. 
Da imam lulu sada kada 
stvari gubim mogao bih 
je izgubiti i tražiti 
po kući i izvan kuće 
čitav dan, možda i duže. 
Preturio bih sve police, 
torbe i druga mjesta 
gdje je obično držim i 
čuvam i onda bih je 
našao ili je ne bih 
našao i zbog toga bio 
radostan ili tužan kako 
je to i normalno kod 
uspjeha i neuspjeha 
traženja. To bi bilo, 
kažem, da imam lulu, 
ali kako nikada nisam 
imao i nemam lulu, 
izgubit ću u prvoj 
prilici nešto od onoga 
što imam već dugo i to 
tražiti i zbog toga 
ludovati i očajavati. 
To će vjerojatno biti 
nešto što nije tako 
zamamno za traženje 
kao lula. Lula je 
doista napravljena 
da je ruka drži, traži, 
nalazi, ne nalazi, gubi 
i da se njome bavi 
i kada je nema, 
kao da je ključ, 
točnije, ključ za nešto.

Dani
Morao bih čitati Bibliju. 
Velika, crna gleda me s police. 
Morao bih čitati, a strah me 
od toliko riječi, misli, imena, priča, 
od toliko opomena, mudrosti, namjera, 
od dalekog glasa sive ozbiljnosti. 
Morao bih čitati, strah me što ne čitam, 
strah me toga straha. 
Morao bih čitati, a samo okrećem 
glavu i otvaram prozor. 
Što bi čovjek da nema prozora?

Luleaua 
Mi-ar plăcea să am o lulea. 
Dacă aş avea o lulea acum când
pierd lucrurile aş putea 
s-o pierd şi s-o caut 
prin casă şi afară din casă
toată ziua, poate mai lung. 
Aş întoarce pe dos toate sertarele,
gențile şi altele locuri 
unde o țin de obicei şi 
o păstrez şi atunci aş
găsi-o sau n-aş 
găsi-o şi din acest motiv
aş fi bucuros sau trist precum
e şi normal după 
succesul ori eşecul 
căutării. Aşa ar fi,
zic, dacă aş avea o lulea,
dar fiindcă niciodată n-am
avut şi nici nu am o lulea,
voi pierde cu prima
ocazie ceva din ceea 
ce am demult şi am 
să caut asta şi-am să
înnebunesc, să disper.
Va fi probabil
ceva ce nu este atât
de atrăgător de căutat
ca o lulea. Luleaua este
într-adevăr făcută
mâna s-o țină, s-o caute,
s-o găsească, să n-o găsească, să o piardă
şi să se ocupe de ea
chiar când nu este,
ca şi cum ar fi o cheie,
mai precis, o cheie pentru ceva. 

Zile
Ar trebui să citesc Biblia. 
Mare, neagră, mă priveşte de pe raft.
Ar trebui să citesc, dar mi-e teamă
de atâtea cuvinte, gânduri, nume, poveşti,
de atâtea avertizări, înțelepciuni, intenții,
de îndepărtata voce a gravității cenuşii.
Ar trebui să citesc, mă tem de faptul că nu citesc,
mi-e teamă de această teamă.
Ar trebui să citesc, dar doar întorc 
capul şi deschid fereastra.
Ce s-ar face omul dacă n-ar fi ferestre?
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Zile 
Ele sunt albul,
ele sunt galbenul,

Ele sunt negrul 
şi roşul,

uneori violetul
şi verdele

ele sunt culoarea
noastră fundamentală

în ele timpul
sădeşte mere

Ploaia
Când nu vei mai fi, vei fi ploaie şi-n răstimpuri 
vei cădea peste Dubrovnik. Vei burnița, vei răpăi, 
vei picura, vei foşni pe-acoperişuri, străzi, copaci, 
pe grădini, capuri, umbrele: vei fi peste tot şi în 
cele individuale, astfel vor fi venirile tale. După 
atâta urcare vei coborî în setea fiecăruia; setea oa-
menilor, a lucrurilor, a caselor şi animalelor, vei 
răsări, vei creşte, vei înflori, vei străluci pe fiecare 
față. De-o parte şi de cealaltă a cerului va fi cerul 
tău.
Deja vezi pe cineva care în lăsatul serii pe numărul 
trei din Konal iese pe terasă şi priveşte cum întin-
zi tapiseria sunătoare pe mare, pe Lokrum, pe zi-
duri, trotuare şi umezeşti sunetele clopotelor do-
minicane, loviturile anilor, ale Zelenților. Oraşul 
va fi în aer, pe pământ, nume care alină, muzică 
sărindu-se pe sine şi coborând treptele într-o ne-
bunie împăcată.
Cine întinde mâna prin fereastră va afla că este 
pretutindeni şi că e singur, o umbră slobozită de 
viitor. Şi apoi? Apoi va alerga un câine, apoi se vor 
calma vapoarele, apoi peştii vor veni la suprafață, 
apoi un sfânt din firidă va ieşi din vis, o fată îşi va 
şterge fața – şi tu vei înceta.

Traducere de 
Adrian Oproiu și Goran Čolakhodžić

Dani
Oni su bijelo, 
oni su žuto,

oni su crno 
i crveno,

ponekad modro 
i zeleno,

oni su naša 
temeljna boja,

u njima vrijeme 
jabuke sadi.

Kiša
Kada te više ne bude, bit ćeš kiša i povremeno 
padati po Dubrovniku. Rominjat ćeš, pljuštati, 
sipiti, šumiti po krovovima, ulicama, stablima, 
po vrtovima, glavama, kišobranima: bit ćeš na 
svemu i na pojedinostima, takva će biti narav tvo-
jih dolazaka. Poslije toliko uspinjanja silazit ćeš 
u svačiju žeđ; žeđ ljudi, stvari, kuća i životinja, 
nicat ćeš, rasti, cvasti, blistati na svakom licu. Na 
jednoj i na drugoj strani neba bit će tvoje nebo.
Već vidiš nekoga tko predvečer na Trećem konalu 
izlazi na terasu i gleda kako raspoređuješ zvučnu 
tapiseriju po moru, Lokrumu, zidinama, pločni-
cima i vlažiš zvukove dominikanskih zvona, udar-
ce godina i Zelenaka. Grad će biti u zraku, bit će 
na zemlji, utjeha imena, glazba što preskače sebe 
i silazi stubama u smirenu ludost.
Tko pruži ruku kroz prozor doznat će da je svuda 
i da je sam, jedna sjena slobodna od budućnosti. 
A zatim? Zatim će pretrčati pas, zatim će se smi-
riti brodovi, zatim će se ribe primaknuti površini, 
zatim će sveta u niši izaći iz sna, djevojka obrisati 
lice – i ti ćeš prestati.
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dacă realitatea e construită 

atunci și noi înșine suntem construiți. 
și când nu mai iubim suntem lăsați în paragină. 
sunt constructivistă
pentru că empatizez cu obiectele din jur
bosnia bin ich

partajul e un război de destrămare.

al fostei Iugoslavii și al fostei femei din mine. 

partajul meu e patria mea mâncată de molii.
tot ceea ce am câștigat prin luptele 
                       noastre separatiste. 

bosnia e un partaj. 6 litere ca 6 state 
                       ale fostei iugoslavii. 

asta trebuie să rețin de aici. tot ceea ce vom
                      putea fi – e al fostei. 
totul aparține fostei. 

bosnia e cea mai 

bună dintre lumile imposibile.

ai casca la tine?

pentru partaj ai nevoie de cască, cotiere 
                          și genunchiere 
îți poți face brusc
din orice obiect de uz intim un scut
începi să te aperi fiindcă începi să ataci
să nu vii aici fără cască

nu sunt o femeie abandonată

sunt o femeie ce se abandonează

când am plecat
mi-am fredonat în gând
un cântecel de leagăn
totul e ca un fel de caricatură 
o prăpastie adâncă de 30 de ani
ca un bazin de 2 m
fără apă
în care sinucigașul optimist
nu își rupe decât 2 coaste și buza de sus
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uMIRUNA 
VLADA
(1986)

ako je stvarnost konstruirana

i mi smo iskonstruirani.
i onda kada više ne volimo, ostavljeni smo ruševini.
konstruktivistkinja sam
jer suosjećam sa predmetima oko sebe.
bosnia bin ich

partaža je rat raspadanja.

bivše Jugoslavije i bivše žene u meni.

moja partaža je moja domovina moljcima izjedena.
sve ono što sam pridobila kroz naše 
                         separatističke bitke.

bosna je partaj. 6 slova za 6 država 
                            bivše jugoslavije.

to je jedino što trebam zapamtiti. sve što ćemo 
                     ikada moći biti – njeno je.
sve pripada prošloj.

bosna je najbolja od

svih nemogućih svjetova.

imaš li kacigu sa sobom?

za partažu trebat će ti kaciga, štitnici za laktove 
                                  i koljena
lako si možeš izraditi
od bilo kojeg ličnog predmeta štit
počinješ da se braniš jer počinješ da napadaš
nemoj da bi došao ovdje bez kacige

ja nisam napuštena žena

ja sam žena koja se napušta

odlazeći,
zujala mi je kroz misli
uspavanka
sve je jedna obična karikatura
provalija duboka 30 godina
poput bazena od 2 metra
bez vode
u kojem optimist samoubica 
ne lomi više od 2 rebra i gornje usne
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ospitalitate și otravă

„să respiri doar atât 
cât să poți suferi.”

ljubomir simović

am ajuns aici precum Mis Irby, asistenta de război1

derutată și entuziastă, dornică de a-și da trupul unei cauze pierdute

cine vine aici nu mai pleacă
cine vine aici devine asistentă medicală
aici internăm pe fiecare
asta spun și documentarele BBC și Wikipedia 
o poezie pe care toți o știm pe de rost
și tot degeaba

gostoprimstvo i otrov

„da dišeš samo onoliko
koliko možeš da patiš“

ljubomir simović

ovdje sam stigla kao Miss Irby, pomoćnica u ratu2

zbunjena i oduševljena, željna da daruje svoje biće jednom
izgubljenom slučaju

ko ovdje dođe više ne odlazi
ko ovdje dođe postaje medicinska sestra
ovdje interniramo svakog ponaosob
to kažu i dokumentarci na BBC-u i Wikipedija
stihovi koje svi znamo napamet
i uzalud

1  Mis Irby este numele de alint dat Adelinei Paulina Irby (19 decembrie 1831-15 septembrie 1911), misionară creștină originară dintr-o 
familie nobilă din Anglia, scriitoare și sufragetă, o figură emblematică pentru întreaga regiune a Balcanilor în perioada de decădere a 
Imperiului Otoman. În urma călătoriei de circa 5 ani de zile prin întreaga peninsulă Balcanică, Miss Irby a scris un jurnal cu impresii 
vii despre aceste teritorii Notes on the South Slavonic Countries in Austria and Turkey in Europe (1862) și a deplâns soarta slavilor creștini 
din Imperiul Otoman, cu precădere lipsa accesului la educație a tinerelor fete. În 1870 a fondat o școală de fete la Sarajevo și s-a dedicat 
îngrijirii a numeroși refugiați și râniți. În ultima perioadă a vieții s-a stabilit la Sarajevo, unde a și murit. În 2013 s-au celebrat 100 de 
ani de la moartea ei şi ceremonii de comemorare au avut loc în toate statele fostei Iugoslavii pentru a marca spiritul ei de sacrificiu, curaj 
și determinare. La Belgrad, o stradă a fost numită în amintirea ei Ulica Mis Irbijeve. În perioada comunistă strada a fost redenumită 
Ulica Zage Malivuk, după numele unui activist al Partidului Comunist Iugoslav (KPJ) și partizan în al Doilea Război Mondial, activist 
Zagorka „Zaga” Malivuk. În 2004, strada a reprimit numele Paulinei Irby. În onoarea ei autoritățile au denumit și o stradă din centrul 
orașului Sarajevo (Ulica Miss Irbina). Aceasta a fost strada unde am locuit în Sarajevo în 2013 și astfel am aflat povestea ei. 

2  Miss Irby je ime od milja dodijeljeno Adelini Paulini Irby (19. decembar 1831. – 15. septembar 1911), kršćanskoj misionarki 
porijeklom iz engleske plemićke porodice, spisateljici i borkinji za ženska prava, ključnoj figuri na području cijelog Balkana u periodu 
raspada Otomanske imperije. Nakon petogodišnjeg putovanja po cijelom Balkanskom poluostrvu, Miss Irby je napisala dnevnik 
vrlo živućih utisaka o ovoj teritoriji Notes on the South Slavonic Countries in Austria and Turkey in Europe (1862) oplakujući (ne)sreću 
Slavena kršćana Otomanskog carstva, naročito nemogućnost pristupa edukaciji mladih djevojaka u to vrijeme. 1870. godine zasnovala 
je školu za djevojke u Sarajevu i posvetila se brizi o brojnim izbjeglicama i ranjenima. U posljednjim godinama života nastanila se 
u Sarajevu, gdje je i preminula. 2013. godine obilježena je stogodišnjica njene smrti. Komemorativna svečanost održana je u svim 
državama bivše Jugoslavije kako bi se istakao njen požrtvovani duh, hrabrost i odlučnost. U Beogradu je postojala ulica koja je nosila 
njeno ime – Ulica Mis Irbijeve koja je za vrijeme komunističkog perioda dobila novo ime, Ulica Zage Malivuk, po imenu jedne od 
aktivistkinja Jugoslovenske komunističke partije (KPJ) i partizanke za vrijeme Drugog svjetskog rata, Zagorka Zaga Malivuk. 2004. 
godine ulica je ponovno imenovana po Paulini Irby. U njenu čast, vlasti u Sarajevu su imenovale ulicu u centru grada (Ulica Miss 
Irbina). Ovo je ulica u kojoj sam živjela u Sarajevu 2013. godine, ulica koja mi je otkrila priču o Miss Irby.
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„Știi ce-am să fac: 
am să-ți stric jucăria 

numită durere.”
miroslav antić

suntem niște vampiri.

stoarcem tot ce putem din dezastrele noastre.
voi ne premiați și ne mângâiați pe cap
noi stoarcem și stoarcem de douăzeci de ani
de două sute de ani
suntem un fel de muzeu în aer liber 
un muzeu al dezastrelor
voi sunteți ghizii
ne arătați dezastrele noastre pe hartă 
și apoi noi aplaudăm
dar tot nu reușim să ne mângâiem pe cap unii 
pe alții
și nimeni nu mai știe unde a început și unde s-a 
sfârșit
filmul ăsta cu vampiri 
într-o Europă cu unghiile frumos tăiate
noi suntem bucata aia care își
roade unghiile până la sânge
care își roade granițele până la sânge 
după naționalism nu ne mai rămân decât 
cimitirele
unde stăm unii peste alții

„țara mea plină de glorii
țara mea mâncată de molii
țara mea născută din fobii
țara mea rămasă fără jucării”

„Znaš šta ću ti učiniti:
pokvariću ti igračku

koja se zove bol.”
miroslav antić

mi smo kao neki vampiri

sišemo sve što se može iz naših neuspjeha
vi nas nagrađujete i po glavi milujete
dok mi sišemo i sišemo dvadeset godina
dvjesto godina
poput muzeja smo na otvorenom
muzej neuspjeha
vi ste vodiči
pokazujete nam naše promašaje na karti
mi aplaudiramo
ali ne uspjeva nam baš nikako da jedni druge 
pomilujemo po glavi
i niko više ne zna gdje je počeo a gdje se završava
ovaj film sa vampirima
usred Europe sa prekrasno uređenim noktima
mi smo onaj komadić koji
si grize nokte do krvi
koji si grize granice do krvi
poslije nacionalizma ništa osim groblja nam ne 
ostaje
tamo gdje smo jedni preko drugih

„zemljo moja slave vrijedna
zemljo moja moljcima najedena
zemljo moja iz fobija rođena
zemljo moja bez igrački ostavljena“

P O E Z I A  •  P O E Z I J A
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unele camere au un miros puternic 

de mucegai.
un miros stătut
care îți intră repede pe sub piele
un miros care îți rămâne în păr
devii captiv de îndată ce ai ajuns aici
sunt camerele neaerisite ale istoriei
o țară cu granițele blocate
suntem cei mai ospitalieri din europa
nimeni nu a mai deschis geamul aici 
de zeci de ani
mă invită mereu înăuntru
„simte-te ca acasă” îmi zic
dar camerele miros uneori a molii
alteori pur și simplu a rană
precum camera unui cuplu căsătorit de 50 de ani 
                             și fără copii
unde fiecare obiect are locul lui
și fiecare mișcare e gândită ca să primească 
                       un răspuns un ecou
să îți amintească de singurătate
au fost ospitalieri
m-au invitat să intru în casa lor
unele camere miros a otravă de șoareci
am rămas aici.

între filele manualelor de istorie recentă
doar molii strivite, împăiate. 

u nekim sobama snažno miriše 

buđ
ustajao miris
koji se munjevito uvuče pod kožu
ostane ti u kosi
postaješ zatočenik kada si dospio ovdje
to su neprozračene sobe povijesti
zemlja sa blokiranim granicama
najljubazniji smo domaćini u Europi
gdje niko nije otvorio prozor
već deset godina
uvijek me pozove unutra
„raskomoti se kao kod kuće“ kaže mi
ali sobe mirišu na moljce
ponekad jednostavno na ranu
kao soba para vjenčanog 50 godina, bez djece
gdje svaki predmet svoje mjesto ima
i svaki je pokret promišljen da primi odgovor, eho
da te podsjeti na samoću
bili su gostoljubivi
pozvali su me da uđem u njihov dom
neke od soba mirišu na otrov za miševe
tu sam ostala.

među karticama udžbenika skorije povijesti
samo zgaženi, preparirani moljci.

Prijevod: Aida Šošić
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MIHÓK TAMÁS 
(1991)
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semnal fumigen
I want to tell what the forests were like

I will have to speak in a forgotten language
w.s. merwin

mai luminoși decât focul
îngroziți și dârji
ca aborigenii
se reproduceau
și strigau după ajutor
filogeneza îi împingea la fapte
priveau biosfera
cât rămăsese din ea
aciuată în perimetrul
unei geoglife improvizate
făcliile uriașe
de douăzeci de metri
ticseau văzduhul
gongul oxidat suna a lehamite
copiii își geometrizau
figurile în strung
bătrânii își parcelau pielea
apoi își potriveau oasele-n contur
fiecare zbiera pe limba lui
și cine să-i audă
și chiar dac-ar fi descins
vreun zeu pe povârniș
inima lui trebuie c-ar fi bătut
în salturi inocente de canguri
prinși între limbile de foc
și cine să le spună
povestea mai departe
civilizații carbonizate
în poziție de lotus
și-n genunchi
ca-n cărțile sfinte
cu popoare alese și spânzurate
de propriul semnal fumigen

dimni signal
I want to tell what the forests were like

I will have to speak in a forgotten language
w.s. merwin

svjetliji od vatre
prestravljeni i nemilosrdni
poput aboridžina
razmnožavali su se
i zavapili su za pomoć
filogeneza ih je potaknula da djeluju
gledali su biosferu
ono što je od nje ostalo
kako se povlačila u bridove
improviziranih geoglifa
ogromne baklje
od dvadeset metara
zapušile su uzduh
oksidirani gong
zvučao je kao gađenje
djeca su si geometrizirala
tijela u tokarilici
starci su si parcelirali kožu
zatim su kosti prilagodili konturama
svatko je vikao na svom jeziku
i tko ih je čuo
pa čak i kad bi neki
bog silazio niz padine
mora da mu je srce kucalo
u nevinim skokovima klokana
uhvaćenih među jezicima vatre
i tko bi dalje mogao ispričati 
njihovu priču
karbonizirane civilizacije
u položaju lotosa
i na koljenima
kao u svetim knjigama
s izabranim i obješenim narodima
vlastitim dimnim signalom
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păduri vacante
apropiere apoi suprapunere
pieptenele de plastic al maestrului
prins de mult în banchiză
sub firmament
păduri virgine păduri vacante
redempțiunea picotind în coapse de nimfă
eram toate regnurile ne petreceam
cilii noștri își disputau selecția naturală
pe dibuite
furtuna zgâlțâia fălcile terrei
bezna se cimenta în carii
pe suprafața uscată a lacului
năpârleam de mătasea-morților
la sosire așteptam
depresurizarea suferinței strămoșilor
abluțiunea ne-ncrucișa
cu ultima suflare schimbam subiectu

upražnjene šume
približavanje zatim preklapanje
majstorov plastični češalj
odavno zaglavljen u ledenom pokrovu
pod nebeskim svodom
djevičanske šume upražnjene šume
izbavljenje drijema u bedrima nimfe
bili smo sva carstva zbivali smo se 
naše su se trepetljike sporile oko prirodnog 
odabira
pipajući u mraku
oluja je drmala terrinim čeljustima
tama se utvrđivala u karijes
na suhoj površini jezera
linjali smo se mrtvokrečinom
na dolasku smo očekivali
dekompresiju patnje predaka
obredno nas je pranje križalo
s posljednjim dahom mijenjali smo temu

P O E Z I A  •  P O E Z I J A

foto © Alex Kozlov / Pexels
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ingrediente
algele se împuținau transpiram și molfăiam năvoadele
apa din butoi se făcu înecăcioasă gâlgâiam separam
clorofila de hemoglobină pisica de mare ne traversa
jumătatea de emisferă scuipa funingine peste conserve
mateloții aveau fețele tot mai supte dezghiocau mazăre
beau bulion fredonau își ascuțeau simțurile în proră
la răsărit țâșneam pe sub părinții noștri de plastic seara
depuneam icre cu dublă calitate devastam piețele est-europene

sastojci
alge su se desetkovale znojili smo se i žvakali vrše
voda u bačvi postade utapajuća grgljali smo odvajali
klorofil od hemoglobina morska mačka prelazila nam je
polovicu polutke pljuvala čađu po konzervama
mornarima su lica bila sve upalija lúpili su grašak
pili su bujon pjevušili zatvorenih usta oštrili osjetila na pramcu
u osvit smo brizgali ispod naših plastičnih roditelja uvečer
polagali ikru dvostruke kvalitete pustošili tržišta istočne europe

principiile gestionării deşeurilor
glob de sticlă
creat pentru tine
cadoul perfect

tot ce trebuie să faci e să-l scuturi
și dozele pungile de unică folosință
se vor depune de-a lungul litoralului 
pe frunzele de palmieri la baza tufelor
iar unele vor prefera cosmosul mărunt

coroniță din space junk
creată pentru tine
premiul perfect

ai muncit cu sârg ai avansat repede
ți-am promis sporuri poftim de-acum
vei putea levita în poziție de lotus
într-o bază de date confidențială

blană de zibelină creată pentru tine
ulei de ricin creat pentru tine
roboței sanitari creați
pentru tine

adaugă și capsula cosmică limba latină orificiile
căile pentru ingerare multinaționalele ceaiurile de slăbit
reactoarele combustibilii fosili eșapamentul Cuba
protocoalele criptomonedele toate ca tu
să te poți remarca

civilizația în miniatură
creată pentru tine
structurile re-
ziduale
întâmpinând structurile
autorizate

scutură-l te rog scutură-l te rog
scutură-l
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Načela gospodarenja otpadom
staklena kugla
stvorena za tebe
savršeni poklon

sve što trebaš učiniti je protresti je
i pakovanja vrećica za jednokratnu upotrebu
taložit će se uz obalu
na palminom lišću ispod grmlja
a nekima će biti draži mali kozmos

kruna od space junka
stvorena za tebe
savršena nagrada

marljivo si radio brzo si napredovao
obećao sam ti bonus izvoli
odsad ćeš moći levitirati u položaju lotosa
u povjerljivoj bazi podataka

krzno od samurovine stvoreno za tebe
ricinusovo ulje stvoreno za tebe
sanitarni roboti stvoreni
za tebe

dodaj još i kozmičku kapsulu latinski jezik otvore
cijevi za gutanje međunarodne korporacije čajeve za mršavljenje
reaktore fosilna goriva ispuh Kubu 
protokole kriptovalute sve 
da bi se ti istaknuo

minijaturna civilizacija
stvorena za tebe
re-
zidualne strukture
koje susreću ovlaštene
strukture

protresi je molim te protresi je  molim te
protresi je
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look back in anthropocene
poem reciclat

e iarnă de-am obosit.
sunt, cum a spus cineva,
un pod detonat între empatie și faptă.
corpul meu se va târî afară din cușcă,
corpul meu îmi va supraviețui –
ce eră? ce secvență?
(cântec al dunelor de nisip)
aș vrea să mă port frumos,
în timp ce punga de plastic traversează strada în siguranță
și, ca la o transfuzie,
să mă tamponeze cineva cu dezinfectant.
(în curând utilitatea mă va închide ca o paranteză – 
continui să fermentez.)
măresc imaginea pe mizeria din pori:
ce eră? ce secvență? am obosit.
(în moarte clinică, acufenele spiralate
ating frecvența inelelor saturniene.)

pentru utilajele ce deversează deșeuri medicale-n râu
și pentru plămânii înduplecați ai fabricanților de ciment,
pentru martiriul pădurarilor cinstiți
și pentru blazoanele oligarhilor cioplite-n granit,
pentru ghenele piscicole și sudalma tacită a valurilor
și pentru gârla birocratică a legilor verzi niciodată promulgate,
pentru cărucioarele în care profitul și rata mortalității 
fac casă bună
și pentru salturile mortale ale fiarelor domesticite:
progresul civilizației fusese testat în vid.
un singur cadru pe secvență, eră glaciară,
de-ajuns pentru adevăr.e iarnă de-am obosit.

look back in anthropocene
reciklirana pjesma

zima je da mi je muka.
ja sam, kako je netko rekao,
minirani most između empatije i čina.
moje će tijelo isplaziti iz krletke,
moje će me tijelo nadživjeti – 
što je ono bilo? koja sekvenca? 
(pjesma pješčanih dina)
htio bih se ponašati lijepo
dok plastična vrećica sigurno prelazi ulicu
i, kao na transfuziji,
da me netko protrlja dezinficijensom. 
(uskoro će me korisnost zatvoriti kao zagradu –
nastavljam vreti.)
uvećavam sliku prljavštine u porama:
što je ono bilo? koja sekvenca? muka mi je.
(pri kliničkoj smrti, spiralni tinitusi
dosežu frekvenciju saturnovih prstena.)

za postrojenja koja izlijevaju medicinski otpad u rijeku
i za poklekla pluća radnika u cementarama,
za mučeništvo poštenih šumara,
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i za obilježja oligarha isklesana u granitu,
za spremnike ribljeg otpada i prešutne prekore valova
i za birokratsku bujicu zelenih zakona nikada usvojenih,
za dječja kolica u kojima se mire profit i stopa smrtnosti
i za salto mortale pripitomljenih zvijeri: 

napredak civilizacije testiran je u vakuumu.
jedan jedini kadar-sekvenca, ledeno doba,
dovoljno za istinu.
zima je da mi je muka.

Preveli: Goran Čolakhodžić i Adrian Oproiu
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Skriveni trag
Sjedile smo u polju i slušale ptice. 
U njihovoj pjesmi kljucao je plašljivo 
jedva čujni glas, neuhvatljivim mrmorom 
tolikih glasova, još i sada ih razaznajem 
i skupljam posvuda, dok skrivaju svoj trag, 
pod njihovom nečujnom jekom, 
naslućujem kako si mi vjerovala 
da su to morale biti uvijek iste ptice. 
Ali glasovi dozivaju druge glasove, 
zemlja jedva diše pod nebom što je pritišće 
i doziva vjetar, prazninu, izdisaj. 
Vrijeme se omata oko svoje sjene 
i doziva samo sebe. Gazimo po širokoj, 
otvorenoj brazdi, promrzlim rukama 
kruniš klip kukuruza i bacaš ga pticama, 
najglasnija među njima, kričiš i trčiš uokrug 
kao bezumna, radosna životinja. 
Sve što ponovimo, izgubimo, 
ne govorimo o tome, strpljive smo, 
pred nama su izdužene sjene i kanali puni vode. 
Voda doziva drugu vodu, 
spora i teška od svoga muljevitog dna. 
Ptice dozivaju druge ptice. 
Trčimo s jednoga kraja na drugi 
i mjerimo koliko nam je potrebno. 
Na sredini zemlja je najtoplija, 
uranjamo vlažna, blatna stopala, 
ukopavamo se kao dvije lakovjerne životinjice. 
Pod strništem plamte nevidljive vatre, 
oko slamnatog strašila krug se zatvara, 
njegova pernata duša gnijezdi se u nama, 
treperimo, zračne i lagane, kako si samo lijepa, 
tvoja kosa klizi kroz svilu sjećanja, 
otkidaju se listovi kalendara, 
staro i prašnjavo vrijeme leti na sve strane, 
prekriva te njegov sipki prah.

Urma ascunsă
Stăteam jos pe un câmp şi ascultam păsările.
În cântecul lor ciocănea, timid,
o voce aproape de neauzit, cu murmurul spectral
al atâtor voci, şi acum le mai disting
şi le culeg peste tot în timp ce îşi ascund   urmele
sub ecourile lor imperceptibile,
presimt că m-ai crezut 
că acestea trebuiau să fie mereu aceleaşi păsări.
Dar vocile cheamă alte voci, 
pământul abia respiră sub cerul care îl oprimă
şi strigă după vânt, vid, expirare.
Timpul se înfăşoară în jurul propriei umbre
şi se strigă pe sine. Păşim pe brazda 
lată, deschisă, cu mâinile înghețate 
desfaci ştiuletele de porumb şi-l arunci păsărilor,
cea mai zgomotoasă dintre ele, cârâi şi alergi
în cercuri, ca un animal smintit, bucuros.
Pierdem tot ceea ce repetăm, 
nu vorbim despre asta, suntem răbdătoare,
în fața noastră sunt umbrele alungite şi canalele 
pline de apă.
Apa cheamă altă apă,
lentă şi greoaie de la nămolul din adânc.
Păsările cheamă alte păsări.
Alergăm de la un căpăt la celălalt
şi măsurăm cât ne trebuie.
La mijloc pământul este cel mai cald,
scufundăm picioarele umede, noroioase,
ne îngropăm ca două animaluțe credule.
Sub mirişte ard focuri invizibile, 
se închide cercul din jurul sperietorii din paie,
sufletul ei cu pene se cuibăreşte în noi,
fâlfâim, aeriene şi uşoare, cât de frumoasă eşti,
părul tău alunecă prin mătasea memoriei,
se desprind frunzele de calendar,
timpul, vechi şi prăfos, se împrăştie peste tot,
te acoperă pulberea lui fină.

IZABRAO / SELECȚIE: Davor Ivankovac
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Nespokojna pjesma
Ugašeno vapno mjeseca, 
posvuda trag od leda i pepela, 
živa voda na tvojim usnama, 
razjeda put, produbljuje zrcala, 
mrtva voda zarasta, takva joj je 
moć na vratima tijela, neumoljiva;

govorim iz dlana, lijepim krhotine 
tvoga lica, prebirem po ostacima, 
ne raspremam stol, ne praznim ladice, 
gomilam, otkopavam, sol i brašno u 
tvojoj kosi, posvuda raznosim, istresla 
sam sva sjećanja, ruke su mi glinene 
i pljesnive, oči su mi umorne od 
zazidanih prozora, nigdje nema 
čarobnog predmeta, nema čarobne 
riječi, samo prošupljena i sve veća 
vreća, puna vode i vjetra, riječi mlade 
i riječi stare; od straha pletem glas, 
tišinu između nas.

Zamrznuta svjetlost u tvojoj kosi 
blista i raščešljava svoj neprohodni 
mrak, staklo na kojem si bezbolno 
zaspala. U drugom zrcalu zvijezde 
i ptice, ledeni sjaj i uspinjanje. 
Zdenac nasred dvorišta, glas što te 
neprestano doziva, stvarna vrata 
na izmišljenoj slici, poniranje u prvo 
zdravlje, odsutnost sna, procijep usred 
praznog prostora, naslagane i stvarne 
tvoje odluke, tvoje ruke, tvoja sjena, 
umirena i prevarena.

Spavaš u sebi, u razgranatoj postelji, 
vjetru u košulji, osluškuju te odjeci, 
voda te govori, živa voda na tvojim 
usnama, produbljuješ zrcala i gledaš se 
kada ne znaš da se gledaš, nestvarna i 
udaljena, ne naslućuješ se u tom odrazu 
i prepuštaš se spokoju.

Živa voda, mrtva kosa, živa kosa, 
mrtva voda, riječi mlade i riječi 
stare, sve tiša jeka, sve tanja krošnja, 
ali kako bih mogla odustati sada 
kada sam sve moći potrošila. 
Svake te noći do jutra češljam, 
rasplićem trave, razgrćem tragove, 
vučem granje za sobom, vučem 
cijelu šumu i njeno posustajanje, 
skrivam se u tvojoj kosi i prkosim.

Ugašeno vapno mjeseca, 
posvuda trag od leda i pepela, 
beskrvna staklovina jezika, 
prošupljena i sve veća vreća, 
nema čarobne riječi, nema čarobnog 
predmeta, sanduk s odloženim 
pletivom i iglama, 
strah od dna.

Poem neliniştit
Varul stins al lunii,
peste tot urme de gheață şi cenuşă,
apa vie pe buzele tale,
îşi roade drumul, adânceşte oglinzile,
apa moartă se vindecă, o astfel de putere
are la porțile corpului, implacabilă;

vorbesc din palmă, lipesc cioburile
feței tale, scotocesc printre rămăşițe, 
nu strâng masa, nu golesc sertarele,
îngrămădesc, dezgrop, în părul tău
sare şi făină, le împrăştii peste tot, am scuturat
toate amintirile, mâinile mele sunt de lut
şi pline de mucegai, ochii mei sunt obosiți
de atâtea geamuri zidite, nu găsesc nicăieri
obiectul cel magic, cuvântul magic
nu e, doar un sac găurit, din ce în ce
mai mare, plin de apă şi vânt, de cuvinte tinere
şi cuvinte bătrâne; de frică încep să țes o voce,
o tăcere între noi.

Lumina înghețată din părul tău
străluceşte şi îşi piaptănă întunericul
de nepătruns, e sticla pe care ai adormit
fără durere. În oglinda cealaltă, stele
şi păsări, o lucire glaciară şi urcuşul 
Fântâna din mijlocul curții, glasul care
te strigă neîncetat, uşa reală 
într-o imagine născocită, scufundarea
în sănătatea originară, absența somnului, spărtura
din mijlocul spațiului vid, scornite şi adevărate:
deciziile tale, mâinile tale, umbra ta,
alinată şi înşelată.

Dormi în tine, într-un pat înrămurat,
în vântul din cămaşă, ecourile trag cu urechea
după tine, apa te rosteşte, apa vie de pe 
buzele tale, adânceşti oglinzile şi te priveşti
când nu ştii că te priveşti, ireală şi 
îndepărtată, nu te bănuieşti în acea reflexie
şi laşi liniștea să te învăluie.

Apa vie, părul mort, părul viu,
apa moartă, cuvinte tinere şi cuvinte
bătrâne, un ecou tot mai stins, o coroană tot mai rară, 
însă cum aş putea să renunț acum
când am epuizat toate puterile.
În fiecare noapte te pieptăn până-n dimineață,
desfac ierburile, descopăr urmele,
trag crengile după mine, trag
toată pădurea şi cedarea ei,
mă ascund în părul tău şi fac totul în răspăr.

Varul stins al lunii,
peste tot urme de gheață şi de cenuşă,
cristalinul anemic al limbii,
un sac găurit şi tot mai mare,
cuvântul magic nu e, obiectul magic
nu e, o ladă în care zac 
lâna şi andrelele,
frica de adânc.
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Hranjenje vrtloga
Kopaš svojim najdubljim rukama, 
vitlaš slikama po šupljini vremena, 
kružiš kao ptica zloslutnica i nadgledaš 
vrtlog ispod nas. Bože, kako sam umorna 
od tolikog padanja, u glasu ti je glad, 
nemoć hranjenja, nezasitnost vrtloženja, 
gutamo dan po dan, koliko toga stane 
u jedan zalogaj. Prostirem stol, sve 
što nas je ikada pronalazilo i gubilo. 
U tanjurima nevrijeme, vjetar nasrće kroz 
prošupljeno dno. Bog prešućuje svoj 
strah, odvraća pogled, kao da nas 
njegova koža ne prekriva, kao da se ne 
skriva u nama. Što stavljam pred tebe, 
otkida se od mene, moja kosa u tvojim 
ustima, tvoja usta u ranama, steže nas koža, 
pulsira glad, što stavljam pred sebe, otkida se 
od tebe, i pada po nama, u naša tijela, 
mirna i sabrana u središtu vrtloga. 

Hrănind vârtejul
Sapi cu mâinile tale cele mai adânci,
învârți imaginile prin cavitatea timpului,
zbori în cerc ca o pasăre de rău augur şi supraveghezi
vârtejul de sub noi. Doamne, ce obosită sunt
de atâtă cădere, în glasul tău e foamea,
neputința de a se hrăni, învârtejirea nesățioasă,
înghițim zi cu zi, atât de multe lucruri încap 
într-o gură de mâncare. Aranjez masa, aranjez tot 
ce ne-a găsit şi ce ne-a pierdut vreodată.
În farfurii – furtună, vântul se avântă prin
găurile lor. Dumnezeu trece peste
frica sa, priveşte-n altă parte, ca şi cum 
nu ne-ar acoperi pielea lui, ca şi cum nu
s-ar ascunde în noi. Ceea ce pun în fața ta
se desprinde din mine, părul meu în gura 
ta, gura ta în răni, pielea ne strânge,
foamea pulsează, ceea ce pun în fața mea, se desprinde
din tine şi cade peste noi, în trupurile noastre, 
calme şi chibzuite în mijlocul vârtejului.
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Misao o postojanju
Kao kad dječak stoji kraj prozora 
i promatra kišu, satima, danima, godinama, 
i tako raste s kišom, i kiša u njemu, 
staklo vremena, misao o kretanju i uzviku 
koju, opčinjen, zaboravlja i taloži u okviru. 
Noću mu prostirem najmekšu postelju, 
s lakoćom ga podižem i prenosim dok se 
zanesen smiješi vjetru i praznim ulicama. 
Nikada ga ne dotiče tama, siguran u svojoj 
zračnoj košulji, kosa mu prekriva lice, 
izgleda drukčije, ne nalikuje nikome; 
kao da nikada neće prestati padati, 
noć puni tijelo novom bojom i oblikom, 
beskrajem i vremenom što ga je napustilo. 
Gledam ga zadivljena, čekam da se nataloži 
misao o vodi i stablima iz nenastanjenog, 
bezbolnog sna. Ispod leda grozdovi zvijezda, 
čuvam ih za njega, čistim od mraka i vraćam 
u zaborav. Između dva svijeta hladno, sklisko 
staklo, ugašeni zvukovi, potopljene riječi i stvari, 
kretnja i uzvik zatočeni na svojoj beskrajnoj putanji; 
kao kad dječak stoji kraj prozora 
i promatra kišu, satima, danima, godinama, 
svojim dahom zamagljuje staklo, 
a potom briše napisano, tajno, beskonačno.

Gândul despre existență
Ca atunci când băiatul stă la fereastră
şi priveşte ploaia timp de ore, zile, ani,
şi creşte aşa, cu ploaia, iar ploaia creşte în el,
sticla timpului, gândul despre mişcare şi strigăt
pe care, captivat, îl uită şi îl lasă să se sedimenteze în cadru.
Noaptea îi aştern cel mai moale pat, 
îl ridic cu uşurință şi îl port în mâini în timp ce el
zâmbeşte, fermecat, vântului şi străzilor pustii.
Niciodată nu-l atinge bezna, e ferit în cămaşa lui
vaporoasă, părul îi acoperă fața,
arată cumva altfel, nu seamănă cu nimeni;
ca şi cum niciodată nu se va opri din cădere,
noaptea umple corpul cu o nouă culoare şi formă,
cu infinitul şi cu timpul care îl părăsise.
Ma uit la el fascinată, aştept să se sedimenteze
gândul despre apă şi copaci din visul acela 
nelocuit, nedureros. Sub gheață ciorchini de stele,
le păstrez pentru el, le curăț de întuneric şi le pun
la loc în uitare. Înte cele două lumi un geam rece
şi alunecos, sunete stinse, cuvinte şi lucruri scufundate,
mişcarea şi strigătul încarcerați în orbita lor nesfârşită; 
ca atunci când băiatul stă la fereastră
şi priveşte ploaia timp de ore, zile, ani,
aburind geamul cu respirația lui,
iar apoi şterge cele scrise, tainice, infinite.
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Bijela pjesma
Miruje biljka, sablasna i potpuno tiha,

muški i ženski cvjetovi putuju nitima vode, 
pronalaze se i prepoznaju 
u njezinim tamnim slojevima, 
vodene niti oko biljnih niti, 
voda unutar vode, svjetlost, zrak. 
Nježna mala sjemenka, 
njezin otrov usmrćuje do kraja dana. 
Glatka, sjajna zelena smrt, 
nabujali život umiranja.

Bog je uspavao sve preostale anđele, ljude, životinje, 
ostao je sam sa svojom biljkom. 
Bez riječi, bez zapisa i čudotvornih pripravaka, 
na jednoj od neosunčanih strana svoga vremena, 
mislio je da se tako odmara. 
Dok se mudra biljka dijelila i svojim sporim, 
strpljivim dahom sve iznova stvorila.

Njezina svila, biljno zlato, niti oko niti, 
preplićući, stješnjuje unutarnje i vanjsko vrijeme, 
cijedeći, rascvjetava bijelo meso svjetla, svijeta; 
bijela vrata, bijeli sag, bijela svijeća, 
bijela haljina, unutarnje bijelo meso sna, 
noću udišući bijelu boju čekanja, 
danju izdišući glatku, sjajnu tamu,

u nasadima, u samoći 
otvara se samo noći, 
zatvara se pred dodirom. 
Povija se prema svjetlu, 
dok raste u mraku, u bijelim posudama mraka, 
u toj tami mora ostati do kraja. 
Cvjetovi se otvaraju i zatvaraju, 
zemlja diše i neprimjetno se primiče 
kao da joj nije dovoljno blizu bijelo božje lice. 
Bijela zemlja, bijelo nebo, bijelo lice kamena, 
bijela plahta, bijelo tijelo, bijeli kraj.

P O E Z I A  •  P O E Z I J A
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Poemul alb
Liniştită e planta, fantomatică şi complet tăcută,

florile masculine şi feminine călătoresc prin firele apei,
se regăsesc şi se recunosc
în straturile ei întunecate,
firele de apă în jurul firelor vegetale,
apă în apă, lumină, aer.
O semință mică şi fragilă,
otrava ei te omoară până la sfârşitul zilei.
O moarte netedă şi lucioasă, verde,
viața luxuriantă a morții.

Dumnezeu i-a adormit pe ceilalți îngeri, oameni, animale,
a rămas singur cu planta sa.
Fără cuvinte, fără inscripții sau preparate miraculoase,
pe una dintre pantele neînsorite ale timpului său,
a crezut că astfel se va odihni.
În timp ce planta înțeleaptă s-a divizat şi cu respirația ei
lentă, răbdătoare, a creat totul din nou.

Mătasea ei, acest aur vegetal, fir cu fir, 
împletindu-se, comprimă timpul interior şi exterior,
storcându-le, face carnea albă a luminii, a lumii să înflorească;
uşa albă, covorul alb, lumânarea albă,
rochia albă, carnea interioară albă a visului,
noaptea inspiră culoarea albă a aşteptării,
ziua expiră bezna netedă şi lucioasă,

în plantații, în singurătate
se deschide numai nopții,
se închide în fața atingerii.
Se înclină către lumină
în timp ce creşte în întuneric, în ghivecele albe ale întunericului,
în bezna aceasta trebuie să rămână până la capăt.
Florile se deschid şi se închid,
pământul respiră şi se apropie imperceptibil
ca şi cum fața albă dumnezeiească nu i-ar fi deja suficient de aproape.
Pământul alb, cerul alb, fața albă a pietrei,
cearşaful alb, corpul alb, sfârşitul alb.

Traducere de Goran Čolakhodžić

P O E Z I A  •  P O E Z I J A
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INTERVJU 
  INTERVIU
  

IVAN KAPEC & 
CONSTANTIN RĂILEANU

„Ništa nismo forsirali, 
sve je teklo glatko.“

„Nu a fost ceva forțat, 
totul a decurs perfect.“

RAZGOVARALI: Adrian Oproiu i Goran Čolakhodžić
AU DISCUTAT: Adrian Oproiu şi Goran Čolakhodžić

Anton Pann Band si Capisconne, foto © Adrian Oproiu
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U ljeto 2011. u Zagrebu je ostvaren glaz-
beni projekt u sklopu kojeg su dva sasta-
va različitih umjetničkih profila – Capis-
conne Electro Unity iz Zagreba (sastav 
koji se bavi elektroničkim jazzom) i An-
sambl Anton Pann iz Rumunjske (zao-
kupljen pretežno interpretiranjem stare 
rumunjske glazbe orijentalnih korijena) 
– surađivala i improvizirala zajedno kako 
bi proizveli novo glazbeno iskustvo u ko-
jem će ta dva svemira komunicirati i 
eventualno se stopiti. Rezultat projekta i 
improvizacijskih sesija album je Emer-
ging Landscapes, koji je snimio, miksao i 
masterizirao Mladen Malek, a izdala ga 
je Udruga za promicanje kulture i umjet-
nosti Nomad. Sudjelovali su glazbenici: 
Ana Brnardić Oproiu (violina), Miro 
Kadoić (saksofon), Jovan Sofronievski 
(klarinet, kaval), Constantin Răileanu 
(glas, darbuka), Ivan Kapec (gitara, FX), 
Alexandru Stoica (ud), Andrei Zamfir 
(saz), Hrvoje Petek (bas), Mihael Vlah 
(bubnjevi); producent: Adrian Oproiu.

Za četvrti broj časopisa Verso opširno 
smo razgovarali o ovom projektu s vođa-
ma dviju glazbenih skupina, Ivanom Ka-
pecom i Constantinom Răileanuom. 

În vara anului 2011 a avut loc în Zagreb 
un proiect de muzică prin care două for-
mații cu profil diferit – Capisconne Elec-
tro Unity din Zagreb (formație ce abor-
dează jazz-ul electronic) și Ansamblul 
Anton Pann din România (axat pe inter-
pretarea muzicii vechi românești de sor-
ginte orientală) – au colaborat și impro-
vizat împreună în vederea concretizării 
unei experiențe muzicale noi prin care 
cele două universuri să comunice și even-
tual să se contopească. Rezultatul proiec-
tului și al sesiunilor de improvizație este 
albumul intitulat Emerging Landscapes, 
înregistrat, mixat și masterizat de Mla-
den Malek și publicat de Asociația No-
mad pentru promovarea culturii și arte-
lor. Muzicenii participanți au fost: Ana 
Brnardić Oproiu (vioară), Miro Kadoić 
(saxofon), Jovan Sofronievski (clarinet, 
caval), Constantin Răileanu (voce, dar-
buka), Ivan Kapec (chitară, fx), Alexan-
dru Stoica (lăuta arabă), Andrei Zamfir 
(saz), Hrvoje Petek (bas), Mihael Vlah 
(tobe); producător: Adrian Oproiu. 

Pentru numărul 4 al revistei Verso am 
vorbit în detaliu despre acest proiect cu 
leaderii celor două grupuri muzicale, 
Ivan Kapec și Constantin Răileanu.
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• Dragi Ivane, prije nego što počnemo razgo-
vor o projektu Emerging Landscapes, ispričaj 
mi, malo o svom glazbenom putu – kad si po-
čeo svirati, kako si se počeo baviti jazzom?

U mojoj obitelji glazba je uvijek bila central-
na aktivnost. Otac mi je vodio amaterske sastave, 
brat mi je jedno vrijeme bio profesionalni tam-
buraš, a i veći dio majčine obitelji bio je glazbe-
no nadaren, što se moglo i čuti kad su pjevali na 
proslavama i blagdanima. Osim toga, moj djed 
po ocu, koji se zove isto kao i ja, svirao je berdu 
(tamburaški kontrabas) u Moslavini, a pradjed, 

Ivan Kapec (Zagreb, 1970.) poznati je i priznati hrvatski jazz gitarist i skladatelj. 
Aktivan je od 90-ih godina do danas, a njegova raznolika diskografija obuhvaća i 
suradnje s drugim glazbenicima i glazbenim skupinama te se u svojoj karijeri nije 
zatvarao samo u jazz, već je uvijek pokazivao interes i za elektroničku glazbu. 
Nastupao je u više europskih zemalja i u SAD-u, a albume su mu objavile velike 
hrvatske izdavačke kuće poput Aquarius Recordsa i Dancing Beara.

Ivan Kapec (Zagreb, n. 1970) este un renumit chitarist de jazz și compozitor din 
Croația. Activează ca muzician de la începutul anilor 90 iar discografia sa diversă 
curpinde colaborări cu alți muzicieni și formații sau ansambluri, însă cariera sa nu 
s-a limitat numai la muzica jazz, Ivan Kapec arătând dintotdeauna un interes 
pentru diverse genuri muzicale, în special pentru muzica electronică. A concertat 
pe scenele mai multor țări din Europa și America, iar albumele sale au apărut la 
mari case de discuri croate, cum ar fi Aquarius Records sau Dancing Bear.

Ivan Kapec, foto © Vesna Zdenik

• Dragă Ivan, până să vorbim despre proiectul 
Emerging Landscapes, povestește-mi puțin des-
pre parcursul tău muzical. Când ai început să 
cânți. Cum ai ajuns la muzica jazz?

Muzica a fost dintotdeauna o îndeletnicire cen-
trală în familia mea. Tatăl meu a condus formații 
de amatori, fratele meu a fost o vreme tamburaș 
profesionist, iar mare parte din familia mamei 
avea ureche muzicală, lucru evident când cântau 
la petreceri și de sărbători.  În plus, bunicul din 
partea tatălui - purtăm același nume – cânta la go-
rdună mare (contrabasul formației de tamburițe) 
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koji je poginuo u Galiciji u Prvom svjetskom 
ratu, svirao je violinu. Moja prabaka, baka po 
ocu, rodom iz dubrovačkog kraja, svirala je citru 
i vodila vrlo aktivan društveni život. Slavni St-
jepan Jimmy Stanić, popularni pjevač, rođak je 
moje bake. Vrlo sam rano počeo svirati zajedno 
s tatom i bratom, zatim sam krenuo u glazbenu 
školu sa sedam godina. Završio sam osnovnu i 
srednju muzičku. Važan glazbeni utjecaj na mene 
napravile su bratove ploče – Beatles, Pink Floyd, 
Thin Lizzy, Queen, itd. Isto tako, važne su bile 
pjesme koje sam svirao s tatom na raznim mor-
skim gažama a to su napolitanske pjesme i bellca-
nto, američki country i hrvatske narodne pjesme 
iz svih krajeva, posebice Dalmacije i Zagorja. Svoj 
prvi bend osnovao sam u 3 razredu osnovne, kad 
sam imao 10 godina. Svirali smo neke Beatlese, 
zatim El Condor pasa i neke duhovne pjesme. 
Jedno vrijeme, kao osnovnoškolac, svirao sam u 
crkvenom bendu na Svetom Duhu. Svirali smo 
na misama i raznim crkvenim svetkovinama. 
Krajem osnovne škole, već sam sa svojim ben-
dom svirao na nekoliko gitarijada i kao predgru-
pa ondašnjim popularnim bendovima. Najveći 
uspjeh iz tog vremena bio je ulazak u najboljih 
12 bendova iz čitave Jugoslavije. Ta manifestacija 
zvala se YURM (jugoslavenski rock-moment). A 
u jazz me uveo moj profesor gitare Mario Igrec. 
Kad sam ga čuo kako svira, na svom prvom satu 
s njim, imao sam tada 14 godina, toliko me fas-
cinirao taj šaroliki svijet improvizacije i bogatih 
harmonijskih kolorita, da je ubrzo rock-glazba 
nestala s mojih polica s pločama, a na njezino 
mjesto su došli John Coltrane, John Mclaugh-
lin, Miles Davis i Pat Metheny. I tu počinje moja 
službena glazbena biografija.

• Kako se pojavila prilika za tu suradnju? Što si 
o toj ideji isprva mislio, je li bila riječ o neče-
mu što ti je već bilo poznato ili ti je takav oblik 
rada bio nešto novo?

Nisam nikad prije bio pozvan na takvu surad-
nju. Hrvoje Petek, koji je u našem bendu svirao 
bas, povezao me s Adrianom Oproiuom. Ideja mi 
je bila zanimljiva jer ništa nisam znao o rumunj-
skoj glazbi i glazbenom izrazu. Pristao sam i prije 
nego što sam čuo amsambl Anton Pann, a nakon 
što sam ih čuo, bio sam još zadovoljniji odlukom.

Taj bend i njihov pristup glazbi otvorili su mi 
mnogo toga. Najviše me privukla nevjerojatna 
kombinacija stilova, koju nisam mogao ni zami-
sliti. Obično se kao sastavi povezujemo sa žanrovi-
ma koje poznajemo otprije, a ako je u pitanju ne-
što etno, onda je to ili nama daleko – Afrika, Azija 
– ili regionalno, balkansko, što je nekako „naše“. 
Ovo i jest i nije regionalno – rumunjski „svijet“ za 
nas je zatvoreniji zato što nije slavenski kao što su 
to bugarska, makedonska ili srpska kultura.

• Ima li važnih razlika i u glazbenom smislu 
između rumunjske tradicijske glazbe i one juž-
noslavenskih naroda?

în Moslavina, iar străbunicul, care a murit în Ga-
licia în Primul Război Mondial, cânta la vioară. 
Străbunica mea, bunica tatălui meu, originară 
din zona Dubrovnik, cânta la țiteră și avea o viață 
socială foarte activă. Vărul meu din partea bunicii 
e celebrul cântăreț popular Stjepan Jimmy Stanić. 
Foarte devreme am început să cânt cu tatăl și fra-
tele meu, apoi m-am înscris la școala de muzică 
la șapte ani și am absolvit școala generală și li-
ceul de muzică. O influență importantă asupra 
mea au avut discurile fratelui meu - Beatles, Pink 
Floyd, Thin Lizzy, Queen etc. Tot așa au avut im-
portanța lor și piesele pe care le cântam cu tata 
la diverse ocazii: cântece napolitane și belcanto, 
country american și cântece populare croate din 
toate regiunile, mai ales din Dalmația și Zagorje. 
Am înființat prima mea formație în clasa a treia, 
când aveam 10 ani. Aveam în repertoriu ceva din 
Beatles, apoi El Condor pasa și cântece spirituale. 
În școala generală am cântat în ansamblul bise-
ricesc de la Sfântul Duh. Cântam la liturghii și 
la diverse praznice bisericești. La absolvirea șco-
lii generale concertasem deja împreună cu trupa 
mea la câteva „chitariade“ și în deschiderea con-
certelor unor trupe populare de atunci. Cel mai 
mare succes al acelor timpuri a fost intrarea în 
topul 12 al celor mai bune trupe din întreaga Iu-
goslavie. Evenimentul purta numele de YURM 
(de la jugoslavenski rock moment - momentul rock 
iugoslav). Iar spre jazz m-a îndrumat profesorul 
meu de chitară, Mario Igrec. Când l-am auzit 
la prima mea oră cu el cum cântă jazz - aveam 
atunci 14 ani - atât de mult m-a fascinat acea 
lume expresivă a improvizației și a fastuoaselor 
colorituri armonice încât muzica rock a dispă-
rut de pe rafturile mele cu înregistrări, în locul ei 
apărând John Coltrane, John Mclaughlin, Miles 
Davis și Pat Metheny. Și aici începe biografia mea 
muzicală oficială.

• Cum s-a ivit ocazia pentru această colabora-
re? Ce părere ai avut la început despre aceas-
tă idee? Era o cale bătută sau un nou mod de 
lucru? 

Nu fusesem invitat până în acel moment la 
astfel de colaborări. Hrvoje Petek, care în trupa 
noastră cântă la bas, mi-a făcut cunoștință cu 
Adrian Oproiu. Ideea mi s-a părut interesantă 
pentru că nu știam nimic despre muzica româ-
nească și expresia ei muzicală. Am acceptat chiar 
înainte de a asculta Ansamblul Anton Pann; după 
ce i-am auzit, am fost și mai încântat de decizia 
mea.

Formația aceasta și abordarea lor mi-au deschis 
multe orizonturi. Cel mai mult m-a atras combina-
ția incredibilă de stiluri pe care nu mi-o putusem 
imagina până atunci. De obicei, în ansambluri, sta-
bilim conexiuni cu genurile care ne sunt deja fami-
liare. Dacă vrem ceva etno, atunci asta înseamnă ori 
ceva îndepărtat de noi, cum ar fi Africa, Asia, ori 
ceva regional, balcanic, oarecum „al nostru“. De 
data aceasta avem ceva ce, în același timp, este și 



46

I N T E R V I U  •  I N T E R V J U

Budući da je jezik vrlo važan za bliskost glaz-
benog idioma, rumunjski jezik tu, kao nesla-
venski, odskače, a opet u rumunjskoj glazbi ima 
elemenata koji je povezuju s glazbom okolnih 
slavenskih naroda. Ipak, jezik udaljuje tu glazbu 
od nas, očuđuje nam je… Na način na koji sluša-
mo glazbu slavenskih naroda utječe to što njiho-
ve jezike razumijemo. Doduše, ja ni inače nisam 
mnogo znao o balkanskoj glazbi, osim onoga što 
i prosječan čovjek kod nas čuje u svojoj okolini.

• Na projektu o kojem razgovaramo surađivao 
si s grupom Capisconne Electro Unity. Možeš 
li za čitatelje Versa reći nešto više o tom bendu?

To je bend u kojem sam bio vođa, a nastao 
je tako što sam krajem 2010-ih dosta radio elek-
troničku glazbu, sâm, za razliku od akustičnog 
jazza koji sam svirao s drugima. To je bio moj 
alter ego, a odatle i naziv benda: Capisconne je 
nadimak koji mi je u djetinjstvu dao prijatelj, 
jazz-gitarist Joe Pandur. Koristio sam taj nadimak 
na platformi Myspace kako bih mogao izdavati tu 
„elektroniku“ i kako je publika  ne bi dovodila u 
vezu s Ivan Kapec Kvartetom. I kako se ta glazba 
razvijala (čak sam počeo objavljivati za strane iz-
davače), pojavila se ideja da sviramo i uživo. Zato 
je nastao bend Capisconne Electro Unity. Ideja 
benda bila je ambijentalnija, melodioznija glazba. 
Nisam htio da to također bude Ivan Kapec, jer je 
bilo drugačije. Ipak se na kraju stopilo sa mnom. 
Ono što čovjek želi ili misli da želi često se razilazi 
sa stvarnošću.

• Je li bilo teško spojiti rumunjsku tradicijsku 
glazbu i glazbu kakvu je stvarao Capisconne 
Electro Unity? Slušatelju albuma čini se kao da 
fuzija funkcionira, kao da ste duže vrijeme za-
jedno svirali prije konačnog rezultata snimlje-
nog na kompaktnoj ploči – ne osjeća se kao 
eksperiment.

Elektronička glazba zapravo je plesna, ima 
ritmički element, element ekstaze. Narodna 
glazba ima to isto. To je ta poveznica: anti-in-
telektualni način stvaranja glazbe. Često je u 
elektroničku i dance-glazbu umetnut folk-ele-
ment koji ima repetitivnost i meditativnost 
koje su plesačima potrebne i koje u njoj funk-
cioniraju. Najviše se koriste vrela iz Afrike i 
Indije, pogotovo iz Afrike – a to su nama vrlo 
daleke kulture, pa se pokušava naglasiti njiho-
va egzotičnost. Elektronika kao plesna glazba 
iz folka crpi svoju plesnu dimenziju. U plesnoj 
elektroničkoj glazbi postoji podžanr Balkan gro-
ove, pa i cijela plejada sličnih stilova koji igraju 
na istu kartu, ali to je zapravo profaniranje Bal-
kana. Ono što sam upoznao kroz rad ansambla 
Anton Pann upravo je ono što se meni na Bal-
kanu sviđa: suptilnost, mekoća koja nije vidljiva 
u onome što se obično smatra balkanskim, a to 
su tvrdi ritmovi i razbijanje čaša. Zato mi je bilo 
posebno drago to otkriće: intuitivno sam znao da 
takvo što postoji, a onda se konačno i pojavilo. 

nu este regional –„lumea“ românească ne este mai 
puțin accesibilă nefiind slavă ca cea bulgărească, 
macedoneană sau sârbească.

• Există diferențe importante  – inclusiv în sens 
muzical – între muzica tradițională românească 
și cea a popoarelor iugoslave? 

Limba este foarte importantă pentru apropierea 
de idiomul muzical. Pe de o parte, fiind non-slavă, 
limba română iese în evidență, însă în muzica ro-
mânească există totodată elemente care o leagă de 
muzica popoarelor slave din vecinătate. Pe de altă 
parte, limba ține muzica mai departe de noi, ne 
trezește uimirea... Faptul că înțelegem limbile po-
poarelor slave influențează felul în care le ascultăm 
muzica. Mai trebuie spus că nu știam prea multe 
lucruri despre muzica balcanică, doar ce poate as-
culta la noi omul de rând în mediul lui. 

• Ai colaborat în proiectul la care facem referire 
și cu trupa Capisconne Electro Unity. Ai putea 
spune mai multe cititorilor Verso despre această 
trupă?

Este o trupă condusă de mine. A luat ființă 
pentru că la finele anilor 2010 făceam multă mu-
zică electronică, pe cont propriu, spre deosebire de 
jazz-ul acustic pe care îl cântam cu alții. Era alter 
ego-ul meu, de unde și denumirea trupei: Capis-
conne era porecla pe care mi-o dăduse un prieten 
în copilărie, chitaristul jazz Joe Pandur. Am folo-
sit porecla pe platforma Myspace pentru a putea 
publica muzica aceasta „electronică“ fără să se facă 
vreo legătură cu Ivan Kapec Kvartet. Cum această 
muzică a început să se dezvolte (începusem chiar 
să lucrez pentru case de producție străine), a apă-
rut ideea să facem și concerte live. De aceea a luat 
ființă trupa Capisconne Electro Unity. Ideea trupei 
era o muzică mai ambientală, mai melodioasă. Nu 
am vrut ca ea să-i aparțină tot lui Ivan Kapec pen-
tru că era altfel. Dar până la urmă tot s-a contopit 
cu mine. Ceea ce-și dorește omul, sau crede că-și 
dorește, deseori diferă de realitate. 

• A fost greu să puneți muzica tradițională ro-
mânească alături de muzica pe care o crea Capi-
sconne Electro Unity? Ascultătorului albumului 
îi pare că fuziunea funcționează, că ați cântat 
multă vreme împreună înainte de rezultatul fi-
nal care a fost înregistrat pe compact disc. Nu 
s-ar spune că este un experiment. 

Muzica electronică este, de fapt, muzică de 
dans, are un element ritmic, elementul extazului. 
La fel și muzica populară. Aceasta este legătura: 
un mod anti-intelectual de a crea muzică. Deseori 
în muzica electronică și dance se introduce un ele-
ment folk prin care se conferă repetitivitate precum 
și o stare meditativitivă, atribute de care dansatorii 
au nevoie. Este un element care se potrivește bine 
în acel context. Cel mai mult se folosesc surse în-
depărtate, din Africa și India, mai ales Africa, și se 
încearcă sublinierea exotismului lor. Muzica elec-
tronică, în calitate de muzică de dans, din folk își 
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Ono što je dobro jest da smo i mi i Anton 
Pann glazbeni profesionalci, iskusni bendovi s 
mnogo svirki i snimki u prstima... Znali smo u 
što se upuštamo. Dolazimo ipak iz svijeta jazza, a 
jazz ima komponentu etna – jazz jest etno. To su 
mu korijeni. U posttranzicijskim zemljama jazz 
se shvaća kao intelektualna glazba, glazba elite 
koju slušaju samo profesori, itd. Jazz je ustvari 
folk, to je njegov anti-intelektualni temelj. Kla-
sična glazba pak ima intelektualni element koji 
je vrhunac doživio vjerojatno kod Bacha i u ba-
roku općenito. Neki kažu da se jazz i klasika sada 
spajaju, no to je nespojivo. Oni možda jesu dva 
stabla koja rastu u istoj šumi, ali korijenje im je 
potpuno različito. 

• Kako je tekla suradnja na projektu? Je li bilo 
daljinskih priprema, skladanja ili je sve to im-
provizacija uživo? Kako ste se sjedinili? Je li 
bilo planiranja i zapisivanja glazbe?

Kad sam stupio u kontakt s Constantinom on 
mi je poslao neke snimke, a slao mi ih je i Adrian 
da se s tom glazbom upoznam. Meni je bila vrlo 
lijepa i neobična, ali učinilo mi se problematič-
nim kako ćemo to sve spojiti. Zatim sam napisao 
nekoliko kompozicija utemeljenih na tom melo-
su. Neke od njih završile su na albumu. Daka-
ko, ono što sam čuo nisam oponašao niti bi to 
bilo moguće, naprosto je to bio dojam koji mi 
je glazba ostavila, ono što sam ja od Rumunjske 
čuo. Constantin i dečki iz ansambla Anton Pann 
predložili su svoje kompozicije tek po dolasku. 
To su pretežno bile tradicionalne pjesme, narodni 
„hitovi“ kao „Leliță Săftiță“, skladbe iz zapisa Di-
mitrija Cantemira… Htjeli smo najprije vidjeti 
kako funkcioniramo, što možemo izvesti. Prvih 
dan-dva isprobavali smo u live sessionu. Ponudio 
sam im svoje kompozicije i prihvatili su ih. Mali 
je problem bio s instrumentima udom i sazom 
koji nisu ugođeni temperirano, ali uskoro smo se 
i tom domislili i općenito se sprijateljili. U glaz-
benom smislu nismo imali nikakvih poteškoća, 
sve je teklo glatko.

trage dimensiunea ei dansantă. În muzica electro-
nică de dans există un sub-gen, Balkan groove, cât 
și o întreagă pleiadă de stiluri similare care joacă 
pe aceeași carte, dar, de fapt, e vorba de profanarea 
Balcanilor. Ceea ce am cunoscut prin activitatea 
ansamblului Anton Pann este exact ce îmi place 
mie la Balcani: subtilitatea, delicatețea care nu se 
văd în ceea ce se consideră, în mod normal, a fi bal-
canic: ritmurile dure și spartul paharelor. De aceea 
mi-e deosebit de dragă această descoperire: intuitiv 
știam că există așa ceva, și apoi, în sfârșit, a apărut.

Partea bună era că atât noi, cât și Anton Pann, 
suntem profesioniști în muzică, suntem trupe cu 
experiență, cu multe concerte și înregistrări în de-
gete... Am știut ce ne așteaptă.  Venim, totuși, din 
lumea jazz-ului, iar jazz-ul are componenta etno.  
Jazz-ul este etno, acestea îi sunt rădăcinile. În țările 
post-tranziție jazz-ul este înțeles ca o muzică inte-
lectuală, muzica elitei pe care o ascultă doar pro-
fesorii etc. Jazz-ul înseamnă, de fapt, folk, aceasta 
este fundația lui anti-intelectuală. Muzica clasi-
că are elementul intelectual care probabil că și-a 
atins apogeul prin Bach și, în general, în stilul ba-
roc. Unii spun că jazz-ul și muzica clasică converg 
acum, dar ele sunt de neasociat. Poate că sunt două 
trunchiuri care cresc în aceeași pădure, dar rădăci-
nile le sunt total diferite. 

• Cum a decurs colaborarea la proiect? Au exis-
tat pregătiri, compoziții la distanță sau a fost to-
tul improvizație live? Cum ați lucrat împreună? 
Ați planificat, ați scris muzica? 

Constantin mi-a trimis niște înregistrări, la fel 
și Adrian, ca să mă familiarizez cu acea muzică. 
Foarte frumoasă și neobișnuită, dar mi s-a părut 
problematic cum vom pune totul cap la cap. Ul-
terior am scris câteva compoziții bazate pe acel 
melos. Unele dintre ele au ajuns chiar pe album. 
Bineînțeles că nu am imitat ce am auzit, nici nu 
ar fi fost posibil. Pur și simplu am folosit impresia 
lăsată de muzica din România pe care o ascultam. 
Constantin și băieții din ansamblul Anton Pann au 
propus compozițiile lor de-abia după ce au ajuns 
aici. În mare măsură a fost vorba de cântece tradiți-
onale, „hituri“ populare ca „Leliță Săftiță“, compo-
zițiile lui Dimitrie Cantemir... Am vrut mai întâi 
să vedem cum funcționăm, ce putem face. În pri-
mele două zile am făcut repetiții într-un live session. 
Le-am oferit compozițiile mele și le-au acceptat. 
Am avut o mică problemă cu unele instrumente 
cum ar fi lăuta arabă și sazul care nu sunt acordate 
temperat, însă am găsit destul de repede o soluție 
și ne-am împrietenit. Din punct de vedere muzical 
nu am avut deloc greutăți, totul a decurs perfect. 

• În album apar patru compoziții ale tale, cele-
lalte sunt, de regulă, cântece tradiționale româ-
nești pe care ați făcut improvizații de jazz. 

Așa este. Am creat două sau trei compoziții spe-
cial pentru acel album, alte două au fost preluate 
din repertoriul Capisconne Electro Unity. Am avut 
grijă să fie cât mai aproapiate de punctul nostru 
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• Na albumu su četiri tvoje skladbe, a ostale su 
pretežno tradicionalne rumunjske pjesme na 
koje ste vi izvodili jazz improvizacije.

Tako je. Dvije ili tri skladbe stvorio sam baš za 
taj album, a dvije smo uzeli iz repertoara Capis-
conne Electro Unityja. Pazio sam da budu što bli-
že našem presjecištu: modalni koncept, mračniji 
ton. Tu je i jedna međimurska narodna pjesma, 
htjeli smo i folk iz Hrvatske. Kako međimurska 
glazba ima modalnu komponentu, odgovarala 
je uz građu koju je unio ansambl Anton Pann. 
Zanimljivo je što su oni tu pjesmu, Vidim draga 
moja, koju mi sviramo u četveročetvrtinskoj mje-
ri, čuli u sedmeročetvrtinskoj mjeri – melodija se 
nije promijenila, ali oni su je čuli drugačije pa su 
akcenti bili na drugim mjestima. To mi je bilo 
odlično, ispalo je kao da je glazba makedonska. 
Stvari se mogu brzo preokrenuti.

• Rekao si, dakle, da si nakon slušanja glaz-
be ansambla Anton Pann pisao svoje skladbe 
kao neku vrstu svojeg doživljaja, bez namjere 
da je oponašaš. Jesi li racionalno razmišljao o 
modusima, ritmovima… ili je to išlo instin-
ktivno? Jesi li proučavao tu glazbu teorijski?

Nisam, jer za ozbiljan ulazak u takav idiom 
i žanr, koji mi nije blizak, trebale bi mi godine. 
Nisam to ni pokušavao. Odrazio sam samo po-
vršinu. Za suradnju o kojoj govorimo više od 
toga ne bi ni bilo moguće, zbog njezina kratka 
roka. Konačno, važno mi je bilo samo to kako 
bih ja osobno toj glazbi pristupio i što ona može 
donijeti. Osim činjenice da smo radili zajedno i 
prilagođavali pjesme, bilo mi je jako drago i to što 
sam mnogo razgovarao s Constantinom i svašta 
od njega naučio o „istočnjačkoj“ glazbi, načinu 
na koji u njoj funkcioniraju melodije, itd. To mi 
je bilo nevjerojatno otkriće. Glazba je to koja je 
temeljena više na melodiji, a manje na harmoniji, 
dok glazba Zapada ima razvijeniju harmoniju, a 
melodija je ponekad jednostavnija. Turski sustav, 
24-tonska ljestvica (dok je naša dvanaest-tonska), 
dopušta bogatiju melodiju, više je mikrotonova. 
Constantin je duboko u tome, ozbiljno se bavi 
poviješću rumunjske glazbe i vezama s turskom 
glazbom, a meni je takav način razmišljanja bio 
nešto dragocjeno. 

• To su dva različita sustava, ali ne moramo o 
njima nužno razmišljati kao da su u sukobu, 
zar ne? 

Nisu u sukobu, riječ je o različito postavlje-
nom naglasku. Zahvaljujući temperiranom susta-
vu harmonija nekako živne, ona može biti boga-
tija… U netemperiranom sustavu to nije moguće 
u tolikoj mjeri, zato što dolazi do disonance. 

• Dolazi do više disonance u harmonijskom 
smislu…

Da, rešetka je gušća, da tako kažem, kad se 
postavi vertikalno. Ima pokušaja stvaranja mikro-
tonalne harmonije, ali mene zasad mikrotonalna 
glazba ne privlači. Ovu ipak ne doživljavam tako. 

de intersecție: concept modal, ton mai întunecat. 
Mai apare și un cântec popular din Međimurje, am 
vrut să avem și folk din Croația. Având în vedere că 
muzica din Međimurje are o componentă modală, 
a corespuns construcției pe care a introdus-o an-
samblul Anton Pann. A fost interesant că acea me-
lodie, „Vidim draga moja“, pe care noi o cântăm 
în măsură de patru pătrimi, ei au auzit-o în măsură 
de șapte pătrimi – melodia nu s-a schimbat, dar ei 
au auzit-o altfel și au pus accentele în alte locuri. 
Mi s-a părut că a ieșit excelent, ai fi zis că e muzică 
macedoneană. Transformările pot apărea rapid. 

• Spuneai că, după ce ai ascultat muzica Ansam-
blului Anton Pann, ai scris propriile compoziții 
într-o concepție proprie, că nu ai avut intenția 
să o imiți. Te-ai gândit rațional la moduri, rit-
muri, sau s-a petrecut totul instinctiv? Ai studiat 
acest tip de muzică la modul teoretic? 

Nu am făcut acest lucru deoarece pentru a intra 
serios într-un astfel de idiom și gen, care nu îmi 
este apropiat, aș fi avut nevoie de ani. Nici măcar 
nu am încercat. Am oglindit doar suprafața.  În 
cazul colaborării despre care vorbim, mai mult de 
atât nici nu ar fi fost posibil din cauza termenului 
scurt. Până la urmă, pentru mine a fost important 
doar să aflu cum aș aborda eu personal această 
muzică și ce poate aduce ea. Pe lângă faptul că am 
lucrat împreună și am adaptat cântecele, m-am bu-
curat foarte mult și că am stat mult de vorbă cu 
Constantin și am învățat tot felul de lucruri de la el 
despre muzica „estică“, despre felul în care funcțio-
nează melodiile ei etc. Aceasta a fost o descoperire 
incredibilă pentru mine. Este o muzică ce se ba-
zează mai mult pe melodie și mai puțin pe armo-
nie, în timp ce muzica Vestului are o armonie mai 
dezvoltată, deși melodia este uneori mai simplă. 
Sistemul turcesc, scala de 24 de tonuri (a noastră 
are 12 tonuri), permite o melodie mai bogată, are 
mai multe micro-tonuri. Constantin s-a adâncit 
în problematică, se ocupă serios de istoria muzicii 
românești și de legăturile ei cu muzica turcească – 
abordarea lui m-a inspirat. 
• Sunt două sisteme diferite, dar nu trebuie ne-
apărat să ne gândim la ele ca fiind în conflict, 
nu-i așa? 

Nu sunt în conflict, este vorba doar de un ac-
cent plasat diferit. Mulțumită sistemului temperat, 
armonia este mai vie, ea poate fi mai bogată... În 
sistemul netemperat acest lucru nu este posibil în 
aceeași măsură, de aceea apare disonanța. 

• Se ajunge la o disonanță mai mare în sens ar-
monic... 

Da, sita este mai deasă, ca să zic așa, când este 
plasată vertical. Există încercări de a crea armonie 
microtonală, dar pe mine deocamdată muzica mi-
crotonală nu mă atrage. Dar pe aceasta nu o per-
cep așa. M-a fascinat frumusețea melodiei, cum se 
cântă totul la unison, diversele ornamente – toate 
acestea sunt niște aspecte muzicale de care nu fu-
sesem conștient până atunci. După acea colaborare 
mi-am procurat bibliografie despre muzica turceas-
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Fascinirala me ljepota melodije, kako se sve svira 
unisono, razni ukrasi – to su neki glazbeni aspekti 
kojih dotad nisam bio svjestan. Nakon te surad-
nje nabavio sam literaturu o turskoj glazbi, pre-
slušao detaljno skladbe Dimitrija Cantemira…

• Dakle, interes nije prestao s krajem suradnje?
Ne, naprotiv. Mnogo mi je to značilo kao glaz-

beniku, već i u najpraktičnijem smislu. Alexan-
dru je svirao ud, a nevjerojatan je način na koji je 
držao instrument, na koji je sve to svirao – to mi 
je otvorilo mnoge vidike, jer priroda instrumenta 
uvijek je povezana s onim što se na njemu izvodi. 
Ja bih zatim na gitari oponašao sviranje uda. 

• Osim „teorijskih“ posljedica, da tako kaže-
mo, bilo je, znači, i vrlo praktičnih?

Da, riječ je o novim bojama koje su dobro-
došle u svakodnevicu. O inspiraciji za daljnji rad. 
Saz mi je bio otkriće – znam da se svira u Bosni, 
ali ja ne pratim tu scenu – kristalnost, ugodnost 
njegova zvuka. Možda najbolji način da vam to 
dočaram: trenutak kad smo prvi put sjeli u po-
lukrug. Njima je takvo sviranje bilo prirodno. 
Bilo je zanimljivo. Kad smo započeli prvi sessi-
on, prvo me se dojmilo koliko je ugodan njihov 
zvuk. To je bilo što zbog ugodbe, što zbog samih 
instrumenata, a svirali smo običan g-mol [smi-
jeh], ništa spektakularno, ali zvuk se divno slagao 
– pravi ansambl. Constantin me poslije uputio na 
neke suvremene bendove koji sviraju tako. Kao 
što sam već rekao, sve mi je to bilo dragocjeno jer 
mi je otvorilo oči za niz stvari. I tada sam shvatio 
da je zapravo najbolje da se ne bavim balkanskom 
glazbom [smijeh]. 

• Zato što bi preduboko zagazio u tu građu?
Da, zato što je to cijelo more iz kojeg smo mi 

izvukli samo nekoliko kapljica. Što reći, bilo je 
divno!

• Kako ste odlučili da će na albumu biti više ru-
munjskih nego hrvatskih tradicijskih pjesama? 

Pa, zato što je tako išlo, nitko nije ništa forsirao. 
Pustili smo sve da teče svojim tokom.

Recimo to ovako: Capisconne Electro Unity 
nije folk, nego elektronički bend. Mi se folkom 
prije nismo bavili, pa smo za zajednički stol doni-
jeli ono što je bilo u našem fokusu. Anton Pann 
nije autorski bend, nego bend koji interpretira 
staru glazbu, tako da su oni donijeli tradiciju. 
Ono što je meni osobno bilo komplicirano bilo 
je to da je tradicija koju su donijeli sama po sebi 
snažnija, čvršće ukorijenjena, to je glazba koja 
ima dugogodišnju povijest, dok autorska glazba 
nema tu vrstu snage. Samo je u tom smislu mož-
da došlo do neke asimetričnosti… Meni taj mali 
sudar nije smetao, jer pitanje koje na kraju jedino 
ostaje jest: funkcionira li spoj ili ne? U suradnji, 
prepustio sam se glazbi, ona nas je vodila. To je 
neki glazbenički instinkt, koji nas je u danom 
kontekstu doveo do rezultata.

că, am ascultat cu atenție compozițiile lui Dimitrie 
Cantemir... 

• Deci interesul nu s-a stins la capătul colabo-
rării? 

Nu, dimpotrivă. A însemnat foarte mult pentru 
mine ca muzică, dar și în cel mai practic sens. Ale-
xandru a cântat la lăuta arabă, era uimitor modul 
în care ținea instrumentul, modul în care cânta – 
mi-a deschis noi perspective pentru că natura in-
strumentului e mereu legată de ceea ce se interpre-
tează la el. Am început să imit la chitară cântatul 
la lăuta arabă. 

• Pe lângă consecințele „teoretice“, să le spunem 
așa, înseamnă că au existat și unele cât se poate 
de practice? 

Da, e vorba de noi culori care sunt binevenite 
în activitatea de zi cu zi. De inspirație pentru acti-
vitatea viitoare. Sazul a fost o revelație, cu sunetul 
lui cristalin, plăcut. Știu că se folosește în Bosnia, 
însă nu sunt la curent cu această lume muzicală. 
Poate cel mai ilustrativ exemplu: momentul în care 
am luat loc toți în semicerc prima dată. Pentru ei 
era firesc să cânte așa. A fost interesant. Când am 
început primul session, mai întâi m-a impresionat 
cât de plăcut este sunetul lor, deși am cântat cel 
mai obișnuit sol minor [râde], nimic spectaculos, 
dar sunetul se potrivea perfect – un adevărat an-
samblu. Constantin mi-a recomandat apoi câteva 
trupe contemporane care cântă așa. După cum am 
mai zis, întreaga experiență a fost valoroasă pentru 
că mi-a deschis ochii în câteva privințe. Și atunci 
mi-am dat seama că, de fapt, cel mai bine ar fi să 
nu mă mai ocup de muzica balcanică [râde]. 

• Pentru că te-ai afunda prea adânc în acest ma-
terial? 

Da, pentru că e o mare întreagă din care noi 
am extras doar câteva picături. Ce să spun, a fost 
minunat! 

• Cum de ați ales să fie mai multe cântece popu-
lare românești decât croate pe album? 

Păi pentru că așa s-a potrivit, nimeni nu a forțat 
nimic. Am lăsat lucrurile să curgă în ritm propriu.
Să spunem așa: Capisconne Electro Unity nu este 
o trupă folk, ci electronică. Înainte de acest proiect 
nu ne-am interesat de folk așa că am adus la masa 
comună ceea ce era în atenția noastră. Anton Pann 
nu este o trupă de autor, ci una care interpretea-
ză muzică veche, așa că ei au adus tradiția. Ceea 
ce mi s-a părut complicat a fost faptul că tradiția 
pe care au adus-o este ea însăși mai puternică, are 
rădăcini mai adânci, este o muzică ce are o istorie 
veche, muzica de autor nu are această forță. Poa-
te doar în acest sens să fi fost vorba de o oarecare 
asimetrie... Personal această mică ciocnire nu m-a 
deranjat pentru că, la urma urmei, întrebarea fina-
lă este: funcționează alăturarea sau nu? Am lăsat 
muzica să ne ghideze în colaborarea noastră. Este 
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• Taj je instinkt vjerojatno posljedica tvoje im-
provizatorske pozadine?

Da, to je taj nagon, refleks koji sam godina-
ma razvijao – kamo god me bace, moram sam 
sebi reći: tu si, preživi, snađi se. Moram se snaći s 
onim što imam.

• Nisu li i etno, odnosno tradicijska glazba, i 
jazz improvizacijske vrste glazbe?

Rekao bih sljedeće: kad kažemo improvizacij-
ska, trebamo se sjetiti da je sva glazba do početka 
19. stoljeća na neki način improvizacijska, riječ je 
bila o formama koje su se prenosile s generacije na 
generaciju poput usmene predaje. Tek pojavom 
zapisivanja glazbe, koja je počela u ozbiljnijem 
obimu u 15. i 16. stoljeću, potpuno se razvivši u 
19. stoljeću, da bi u 20. stoljeću zapisivanje po-
stalo conditio sine qua non za umjetničku glazbu, 
improvizacijski se element gubi. No to je, gleda-
mo li povijesno, vrlo kratko razdoblje. Tisućama 
godina glazba je bila improvizacija. Renesansni 
lutnjisti imali su zapisane samo rudimentarne 
osnove nad kojima su improvizirali.

Kad kažemo improvizacija, danas ponekad 
čujemo loš prizvuk: „ne znamo što ćemo, pa 
ćemo nešto brljati“, a taj prizvuk posljedica je 
klasičarske perspektive uz koju smo svi mi odra-
sli, koju smo stekli kroz zapadnjačko glazbeno 
obrazovanje. Međutim, npr. turska glazba, kojom 
se bavio i Dimitrie Cantemir, počela se zapisiva-
ti vrlo kasno. U Turskoj klasičnoj glazbi učilo se 
prenošenjem s jednog učitelja na njegove učeni-
ke, koji su svirali s njim i pamtili glazbu.. Jazz ima 
isto svojstvo. Prvi boom jazz glazbe – ne govorim 
o Charlieju Parkeru, be-bopu itd., to je već viso-
ko razvijeni jazz – on nije uopće bio notni, svirači 
su dolazili istaknutim džezistima i svirali s njima. 
Imali su note, ali one su bile primitivne, osnovne 
– kao u renesansi. Improvizacija, dakle, nije bila 
izbor, nego način na koji je komunikacija u glazbi 
općenito funkcionirala. 

• Mala digresija – otkrio sam nedavno Terryja 
Rileyja, on u potpunosti improvizira, a ipak ne 
zvuči kao jazz i nije jazz. Možda ne trebamo 
stavljati znak jednakosti između jazza i impro-
vizacije?

Definitivno ne. Uostalom, što je improvizaci-
ja? Postoji li ona? Ni Riley, ni bilo tko od nas ne 
može apsolutno improvizirati, nego svi sviramo 
onako kao što govorimo jezik. Naučili smo for-
mule, usvojili vokabular kojim kasnije baratamo. 
Da nastavim usporedbu s jezikom: učimo glaso-
ve, pa riječi, pa sintagme i cjelovite rečenice, o 
nama ovisi koliko ćemo elokventni biti. Sve ovisi 
o tome koliko smo dugo izloženi zvukovima, koji 
su sustav puno veći od pojedinca i koji nas potiču 
da vratimo svoj odgovor – mi ne stvaramo, nego 
odgovaramo na podražaj.

Najjednostavniji primjer: Bach je improvizi-
rao na stupnju koji je teško zamisliv, fuge i slične 
forme. Zašto je to mogao? Zato što je do savršen-

un fel de instinct muzical, iar în contextul nostru 
a dat rezultate.
 
• Acel instinct este probabil consecința experi-
enței tale cu improvizația? 

Da, este acel instinct, un reflex pe care l-am dez-
voltat de-a lungul anilor. Oriunde m-aș trezi, tre-
buie să-mi spun: ești aici, supraviețuiește, descur-
că-te. Trebuie să mă descurc cu ce am la dispoziție. 

• Oare nu sunt, atât  muzica etno (adică muzi-
ca tradițională), cât și jazz-ul, anumite tipuri de 
muzică de improvizație? 

Aș spune următoarele: când vorbim despre im-
provizație, trebuie să ne amintim că toată muzica. 
până la începutul secolului al XIX-lea era, într-un 
fel sau altul, improvizațională. Este vorba despre 
forme care s-au transmis din generație în genera-
ție, ca în tradiția orală. Elementul de improvizație 
s-a pierdut doar când muzica a început să fie scri-
să. Asta s-a întâmplat într-o mai mare măsură în 
secolele  XV și XVI, dezvoltându-se pe deplin în 
secolul XIX pentru a deveni conditio sine qua non 
pentru muzica artistică. Dar, istoric vorbind, peri-
oada este foarte scurtă. Timp de mii de ani muzica 
a însemnat improvizație. Luteniștii renascentiști 
aveau scrise doar niște elemente rudimentare pe 
baza cărora improvizau. 

Când menționăm improvizația, uneori asta are 
o conotație negativă în ziua de azi: „nu știm ce să 
facem așa că o să încropim ceva“, iar acea conotație 
este consecința perspectivei clasice cu care am cres-
cut toți, pe care am adoptat-o prin educația muzi-
cală occidentală. Însă muzica turcească, de exem-
plu, la care a contribuit și Dimitrie Cantemir, a 
început să fie scrisă foarte târziu. În Turcia muzica 
clasică se învăța prin transmiterea de la un profe-
sor la elevii lui, cântau împreună și astfel rețineau 
muzica. Și jazz-ul are această caracteristică. Primul 
boom al muzicii jazz nu era deloc notat, interpre-
ții veneau la alți interpreți de jazz proeminenți și 
cântau împreună. Nu vorbesc de Charlie Parker, 
be-bop etc., acesta era deja un jazz foarte elaborat. 
Interpreții primului boom aveau note, dar erau pri-
mitive, elementare, ca în Renaștere. Improvizația, 
deci, nu era o alegere, ci modul în care funcționa 
de regulă comunicarea în muzică. 

• O mică digresiune – l-am descoperit de curând 
pe Terry Riley, el doar improvizează, și totuși nu 
sună a jazz și nu este jazz. Poate nu trebuie să 
punem semnul egal între jazz și improvizație? 

Cu siguranță nu. În fond și la urma urmei, 
ce este improvizația? Există cu adevărat? Nici Ri-
ley, nici nimeni dintre noi nu poate improviza la 
modul absolut, cu toții cântăm așa cum vorbim o 
limbă. Am învățat formule, ne-am însușit un voca-
bular cu care lucrăm mai apoi. Pentru a continua 
comparația cu limba: învățăm sunete, apoi cuvinte, 
apoi sintagme și propoziții întregi. De noi depinde 
cât de elocvenți vom fi. Totul depinde de cât de 
mult suntem expuși sunetelor.  E un sistem mult 
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stva usvojio vokabular. Siguran sam da je isto bilo 
i s Mozartom. On bi sjeo i mogao bi improvizira-
ti nešto što mi izučavamo već stotinama godina. 
Sonate i svoje forme imao je u sebi.

Uzmimo Billa Evansa ili Keitha Jarretta, bilo 
kojeg vrhunskog improvizatora jazza, „skinimo“ 
stilski svu njihovu glazbu. Postoje ljudi koji su 
tako „skinuli“ njegove pijanističke albume, gdje 
on zvuči praktički kao klasična glazba – na prvu 
loptu – i svirali ih kao klasični pijanisti na kla-
sičnim koncertima. Stvar je tehničke organizacije 
hoćemo li nešto zapisati pa reproducirati. Mislim 
da to ima veze i s prevlašću pisane kulture u za-
dnjih sto i više godina.

• Rasprava bi mogla ići mnogo dalje i dublje 
od ovoga, ali možemo se ipak vratiti na pro-
jekt: kakav je bio odgovor publike, je li bilo 
povratnih informacija? Kako su ljudi reagirali 
na glazbu i na izvedbe ovdje u Hrvatskoj?

Ovdje ću otvoreno reći da sam bio vrlo razo-
čaran nedostatkom zanimanja – čak bi se moglo 
reći da je projekt prošao potpuno ispod radara. 
Zbog toga mi je jako žao. To, doduše, otvara i 
druge, opće teme o našoj publici… Sve je išlo u 
smjeru odličnog rezultata, dovedena je kvalitetna 
ekipa, napravljen je kvalitetan materijal, suradnja 
je bila zanimljiva, kao i priča – sve je trebalo ispa-
sti dobro. Jazz-etno glazbeni spoj zapravo je dosta 
popularan među publikom, etno element ljude 
često privuče, međutim, ljude kao da ova stvar 
nije posebno zanimala, a možda i mediji nisu po-
držali projekt kako je trebalo. No, na to sad ne 
možemo utjecati. Drago mi je, ipak, da sam od 
ljudi koje poznajem dobio vrlo pozitivna mišlje-
nja. Također, jako je dobro reagiralo Ministarstvo 
kulture, koje mi je dodijelilo sredstva za sljedeći 
projekt koji je trebao biti izveden s ansamblom 
Anton Pann godinu-dvije kasnije. Pa ipak, teh-
nički se i zbog rokova nismo uspjeli dogovoriti. 
Pravi je fenomen projekta sastanak dviju različi-
tih strana, dviju grupa glazbenika, a na inicijativu 
treće strane, Adriana Oproiua, koji je imao dobru 
ideju iz koje se izrodilo nešto vrijedno, što funk-
cionira. To je meni bila najveća pobjeda. 

• Kažeš da je etno jazz popularan, no mislim 
da se on dijeli na onaj komercijalniji, otvo-
reniji publici i onaj eksperimentalniji. Kamo 
spada ovaj projekt? Je li više komercijalan ili 
eksperimentalan? 

Ne bih rekao da je riječ o eksperimentalnom 
jazzu. Možda bih ga nazvao organskim. Nismo 
radili ništa posebno kako bismo ga učinili popu-
larnim, ali ni kako bi ostao „nepopularan“. Navo-
dili smo se glazbenom logikom i logikom među-
sobnog funkcioniranja, a meni je to ono najdra-
že. Zapravo je to ono najzanimljivije u projektu: 
četvero ljudi iz jedne kulture i sredine spojiti s 
drugih četvero ljudi iz druge kulture. K tome je 
Constantin stručnjak za tursku klasičnu glazbu, 
to je opet nešto neobično, udaljeno…

mai mare decât indivizii și care ne impulsionează 
să dăm un răspuns – noi nu creăm, ci răspundem 
la stimul.

Cel mai simplu exemplu: Bach a improvizat la 
un nivel care e greu de imaginat, fugi și alte forme 
similare. Cum de a fost în stare? Pentru că stăpânea 
perfect vocabularul. Sunt convins că e și cazul lui 
Mozart. El putea pur și simplu lua loc și improviza 
ceva ce noi studiem deja de sute de ani. Avea în el 
sonatele și formele lor.

Să-l luăm pe Bill Evans sau pe Keith Jarrett, pe 
oricare dintre improvizatorii de jazz de top, să „re-
producem“ stilistic muzica lor. Există oameni care 
au reușit astfel să „reproducă“ albumele lui de pian. 
Ele sună, practic, ca muzica clasică – la prima vede-
re – și le-au interpretat ca pianiști clasici la concer-
te clasice. Este o chestiune de organizație tehnică 
dacă vrem să scriem ceva și apoi să reproducem. 
Cred că are legătură și cu dominația culturii scrise 
în ultimii o sută și ceva de ani. 

• Discuția ar putea merge mult mai departe și 
mai adânc, dar să ne întoarcem la proiect: care a 
fost răspunsul publicului, a existat un feedback? 
Cum au reacționat oamenii la muzică și la spec-
tacole aici, în Croația? 

Voi spune deschis că am fost dezamăgit de lip-
sa de interes – s-ar putea spune chiar că proiectul 
a trecut complet neremarcat. Din cauza asta îmi 
pare tare rău. Dar asta deschide și alte teme genera-
le despre publicul nostru... Au existat toate condi-
țiile pentru un rezultat excelent, a venit o echipă de 
calitate, s-a produs material de calitate, colaborarea 
a fost interesantă, la fel și povestea – totul ar fi tre-
buit să iasă bine. Asocierea muzicală jazz-etno este, 
în fapt, destul de populară în rândul publicului, 
elementul etno deseori atrage oamenii, dar ei nu 
au fost în mod deosebit interesați de această dată. 
Și poate că nici media nu a susținut proiectul 
cum ar fi trebuit. Dar acum nu mai putem face 
nimic în acest sens.  Îmi pare bine, totuși, că oa-
menii pe care îi cunosc au avut numai cuvinte de 
laudă. Totodată Ministerul Culturii a reacționat 
foarte bine alocându-mi fonduri pentru urmă-
torul proiect în colaborare cu ansamblul Anton 
Pann, proiect care ar fi trebuit să aibă loc un an 
sau doi mai târziu. Nu am reușit până la urmă să 
îl realizăm din considerente tehnice și pentru că 
termenele erau scurte. Dar adevăratul fenomen al 
proiectului a fost întâlnirea a două părți diferite, 
două trupe de muzicieni, la inițiativa unei a treia 
părți, Adrian Oproiu, care avut o idee bună din 
care a rezultat ceva valoros, ceva ce funcționează. 
Pentru mine acesta a fost cel mai mare câștig. 

• Spui că etno jazz-ul este popular, dar cred că el 
este împărțit în cel comercial, mai deschis pu-
blicului și cel mai degrabă experimental. În ce 
categorie intră acest proiect? Este mai degrabă 
comercial sau experimental? 

Nu aș spune că este vorba de jazz experimen-
tal. L-aș numi mai degrabă organic. Nu am făcut 
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• I u rumunjskoj tradicionalnoj glazbi postoje 
velike razlike u utjecajima između žanrova i re-
gija, a ansambl Anton Pann ima vrlo specifičan 
odnos prema tradiciji i usredotočio se posebno 
na orijentalni utjecaj u rumunjskoj glazbi…

Vjerujem, to je kao kad bismo u Hrvatskoj 
uzeli dalmatinsku glazbu, koja je u mnogočemu 
nastala po uzoru na talijansku – netko se čudi 
kad sluša Olivera Dragojevića i sl. i kad se povuče 
paralela s talijanskom popglazbom, ali poslušajte 
San Remo iz pedesetih, šezdesetih godina i shva-
tit ćete da je to sve vrlo slično. Dakle, nastala bi 
velika razlika kad bismo hrvatsku tradiciju pro-
matrali kroz ovu glazbu i, s druge strane, kroz 
sjevernohrvatsku glazbu, gdje su utjecaji austrij-
ski i mađarski. Muzikolozi kažu da je u hrvatskoj 
glazbi „najautentičnija“ istarska glazba, mada se i 
u njezinu slučaju mogu povući neke poveznice s 
južnom Italijom. Dakako, to su stručne rasprave 
i time se neću baviti, drugi o tome pišu knjige i 
doktorate. 

• Osim povodom projekta, taj se združeni an-
sambl, dakle, nije više sastajao. Jesi li ikada na 
svojim drugim koncertima izvodio neke od 
plodova tog projekta? 

Svirali smo skladbu Dealurile lui Adrian, to je 
bio prihvatljiv broj koji smo mogli svirati uz naš 
uobičajeni jazz. Mislim da je to bilo sve. Teško 
je bilo bez tradicijskih instrumenata. Gorz je bio 
dijelom našeg repertoara i prije, to ne računam, 
ali rumunjske tradicijske skladbe pogotovo ni-
smo mogli naknadno izvoditi, jer u njima je bilo 
i pjevanih dionica koje nažalost nismo mogli re-
producirati.

• Želiš li nam nešto reći o svojim trenutnim 
projektima? Na čemu radiš? 

Sad radim sa svojim Kvartetom, s kojim sam 
snimio album prošle godine, a izašao je ove – 
imamo još nekoliko svirki. Pored toga, tu je bend 
Kozmodrom, čiji novi album na vinilu izlazi za 
nekoliko dana [listopad 2021., op. ur.]. Zatim 
Maja Posavec, s kojom sam snimio vinil koji izla-
zi također za par dana – njezin autorski album 
pod naslovom Bye bye Saturn. Počet ćemo svirati 
promocije tog albuma.

Ono što će možda čitateljima biti posebno za-
nimljivo jest da nas je japanski audio-umjetnik 
Sunao Inami, s kojim smo trubač Andrej Jakuš i 
ja, u sklopu našeg benda Trianguli Zona, surađi-
vali prije desetak godina u nekoj, recimo, sličnoj 
priči, samo što je u pitanju bio Japan (ne etno Ja-
pan, već dark ambient elektronika), tražio da mu 
pošaljemo sampleove gitare i trube, po čemu je on 
napravio svoj disk. Jučer sam ga preslušao i usko-
ro će biti objavljen. To je nevjerojatna kombina-
cija, japanska ambijentalna glazba s hrvatskim 
sampleovima. Bilo mu je lijepo iskustvo posjetiti 
Hrvatsku, a pošto je prošlo toliko godina a da 
nismo ništa ozbiljno zajedno radili, očito je imao 
potrebu opet nas u tom obliku ujediniti. Meni, 

nimic anume pentru a-l populariza, dar nici pen-
tru ca el să rămână „nepopular“. Am lăsat să ne 
conducă logica muzicală și pe cea a funcționării 
interpersonale, asta a fost partea mea preferată. De 
fapt acesta este și cel mai interesant aspect al pro-
iectului: patru oameni dintr-o anumită cultură și 
dintr-un anumit mediu s-au asociat cu alți patru 
oameni din altă cultură.  În plus, Constantin este 
specialist în muzica clasică turcească ceea ce este 
încă ceva neobișnuit, exotic... 

• Și în muzica tradițională românească există di-
ferențe mari în ceea ce privește influențele între 
genuri și regiuni, iar ansamblul Anton Pann are 
o relație foarte aparte cu tradiția și s-a concen-
trat în mod special asupra influenței orientale în 
muzica românească... 

Sunt convins, este ca și când am lua în Croația 
muzica dalmată, care este în mare măsură modela-
tă după cea italiană – unii oameni, care îl ascultă pe 
Oliver Dragojević și alți artiști ca el, sunt surprinși 
când se face paralela cu pop-ul italienesc, dar dacă 
ascultați festivalul San Remo din anii 1950 –1960 
veți vedea similitudinile.  Deci ar exista o mare di-
ferență dacă am privi tradiția croată prin prisma 
acestui tip de muzică sau, din contră, prin prisma 
muzicii din nordul Croației, unde influențele sunt 
austriece și maghiare. Muzicologii spun că muzica 
croată „cea mai  autentică“ este muzica din Istria, 
deși chiar și în cazul ei se pot face niște conexiuni 
cu sudul Italiei. Dar acestea sunt discuții de speci-
alitate și nu voi spune mai multe, alții scriu cărți și 
doctorate pe această temă. 

• Deci, cu excepția proiectului, ansamblul reu-
nit nu a mai lucrat niciodată împreună. Ai fo-
losit vreodată în concertele tale roadele acelui 
proiect? 

Am cântat compoziția „Dealurile lui Adrian“, 
a fost un număr acceptabil pe care l-am putut in-
terpreta alături de jazz-ul nostru obișnuit. Cred că 
asta a fost tot. A fost greu fără instrumentele tradi-
ționale. „Gorz“ era parte a repertoriului nostru de 
dinainte, nu-l pun la socoteală, dar mai ales com-
pozițiile românești tradiționale nu au mai putut fi 
interpretate ulterior pentru că aveau și părți cânta-
te pe care, din păcate, nu le-am putut reproduce. 

• Vrei să ne spui câte ceva despre proiectele actu-
ale? La ce lucrezi? 

Acum lucrez cu Cvartetul meu. Anul acesta am 
lansat un album pe care l-am înregistrat anul tre-
cut, mai avem câteva concerte. Mai e și trupa Koz-
modrom al cărei album nou pe vinil iese în câteva 
zile [octombrie 2021, n.red.]. Apoi Maja Posavec, 
și cu ea am înregistrat un vinil care va fi lansat în 
câteva zile – albumul ei de autor cu titlul Bye bye 
Saturn. Vom începe curând concertele de promo-
vare a albumului. 

Deosebit de interesantă pentru cititori ar pu-
tea fi o solicitare venită din partea artistului audio 
japonez Sunao Inami. Cu acest artist am mai co-
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koji sam se doista naslušao svačega, to što uskoro 
izlazi zvuči nevjerojatno i neobično.

• Kako je pandemijska situacija utjecala na 
tvoj život i rad kao glazbenika?

Što pandemija znači za glazbenika? To da ne 
svira vani i da je kod kuće, usmjeren opet na glaz-
bu. Kod kuće se snima ili se radi. Ono što je do-
bro jest da me pandemija vratila slušanju glazbe. 
Govorit ću samo o dobrim stranama pandemije, 
loše svi vrlo dobro poznajemo, televizija i radio 
puni su jadikovki glazbenika da nema gaža, itd. 
Pandemija me vratila mojoj sobi, čaju, hi-fi ure-
đaju i dala mi je vremena da poslušam ploču ili 
kompaktni disk od sat vremena. To mi je drago-
cjeno i sad kao da sam ponovno otkrio presluša-
vanje ploča u samoći. Kod kuće mi je u jednoj 
sobi studio, gdje imam studijske monitore, gita-
re, itd. – ondje radim. Kad slušam glazbu ondje, 
slušam je studijski. U dnevnoj je sobi samo hi-fi 
oprema i ondje slušam kao bilo koji građanin – 
malograđanin [smijeh]. Konačno sam postao ma-
lograđanin: to sam htio, imati mir, svoj parket, 
svoje zvučnike… 

Konkretnije: u pandemiji smo izdali album 
kolektiva Sunrise Session. On je orijentiran pr-
venstveno na žive svirke i na totalnu improvi-
zaciju – koja, dakako, nije totalna, ali formalno 
izgleda tako. Bilo mi je žao što taj kolektiv u onoj 
tvrdo zaključanoj pandemiji u ožujku i travnju 
2020. nije mogao raditi, no mi smo jedan dru-
gome slali datoteke i snimili smo Sunrise Session 
Isolation Edition. U Beogradu su nas na nekim 
portalima već pohvalili i dali dobre recenzije. 
Materijal je ispao vrlo fino, ne bi se reklo da je 
napravljen u takvim uvjetima. 

U konačnici, glazba je organski dio čovjeka i 
nema toga što bi moglo spriječiti glazbeni izraz. 
Glazbenik može biti zatvoren u pet kvadrata i 
opet ondje pjevati. Tako da uopće ne gledam na 
pandemiju kao na nešto što je „zadesilo“ glazbe-
nike. Pandemija je potresla glazbenu industriju, 
ali glazba nije glazbena industrija. Samoj glazbi 
ništa se nije dogodilo.

laborat, alături de trompetistul Andrej Jakuš din 
trupa noastră Trianguli Zona, acum aproximativ 
zece ani, într-o poveste similară, doar că era vorba 
de Japonia (nu Japonia etno, ci muzică electronică 
dark ambient). De data aceasta Sunao Inami ne-a 
solicitat să-i trimitem sample-uri de chitară și trom-
petă pe care le-a folosit în albumul său. Ieri l-am 
ascultat și în curând va fi lansat. Este o combinație 
incredibilă, muzică ambientală japoneză cu sam-
ple-uri croate. Vizita în Croația a fost o experiență 
frumoasă pentru el și, având în vedere că au trecut 
atâția ani, a simțit nevoia să fim din nou alături 
în acest mod. Pentru mine, care chiar am ascultat 
de toate, albumul care va fi lansat în curând sună 
incredibil și neobișnuit. 

• Cum ți-a influențat pandemia viața și activita-
tea de muzician?

Ce înseamnă pandemia pentru muzician? Că 
nu concertează afară și că este acasă, dar tot con-
centrat pe muzică. Acasă înregistrează sau lucrează. 
Ceea ce e bine este că pandemia m-a reorientat spre 
ascultatul muzicii. Voi vorbi doar despre părțile 
bune ale pandemiei, pe cele rele le știm cu toții, 
televiziunea și radiourile sunt pline de lamentările 
muzicienilor că nu este de lucru etc. Pandemia m-a 
adus înapoi la camera mea, ceaiul meu, aparatura 
hi-fi și mi-a dăruit timp să ascult o înregistrare sau 
un CD de o oră. Acest lucru e deosebit de valoros 
pentru mine, e ca și când aș fi redescoperit asculta-
tul albumelor în singurătate. Acasă într-o încăpere 
am studioul cu monitoare de studio, chitare etc. 
– acolo lucrez. Când ascult muzică acolo, o ascult 
ca să o studiez. În sufragerie e doar aparatura hi-fi 
și acolo o ascult ca orice burghez -  mic burghez 
[râde]. În sfârșit am devenit mic-burghez: asta am 
vrut, să am liniște, parchetul meu, boxele mele... 

Mai concret: în pandemie am lansat albumul 
colectivului Sunrise Session. El este orientat în 
principal pe concerte live și improvizație totală – 
care evident că nu este totală, dar în mod formal 
așa arată. Mi-a părut rău că acel colectiv nu a mai 
putut lucra în martie și aprilie 2020, când am fost 
cu toții închiși în casă, dar ne-am trimis unii altora 
fișiere și am înregistrat Sunrise Session Isolation Edi-
tion. La Belgrad, pe unele portaluri, ne-au lăudat 
deja și ne-au dat recenzii bune. Materialul a ieșit 
foarte bine, nu s-ar zice că a fost făcut în asemenea 
condiții. 

Până la urmă, muzica este o componentă or-
ganică a omului și nimic nu poate împiedica ex-
primarea muzicală. Muzicianul poate face muzică 
și închis în cinci metri pătrați. Așa că nu privesc 
pandemia ca pe ceva ce s-a „întâmplat“ muzicie-
nilor. Pandemia a zdruncinat industria muzicală, 
dar muzica nu este sinonimul industriei muzicale. 
Muzicii în sine nu i s-a întâmplat nimic. 

Traducere de Oana Băcanu
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Constantin Răileanu s-a născut în Iași în anul 1977. Este licențiat al 
Universității din București – Facultatea de Teologie Ortodoxă (2001) și a 
obținut, apoi, două diplome de licență la Universitatea Națională de Muzică din 
București, unde a realizat și studiile masterale. În prezent este doctorand al 
Universității Aristotel din Tesalonic, Grecia. Are o bogată activitate academică - 
cercetare și publicistică - dublată de o activitate artistică axată, în principal, pe 
cercetarea, transcrierea și orchestrarea a numeroase lucrări din Evul Mediu. În 
1998 a fondat Grupul Vocal de Muzică Bizantină Anton Pann, iar din 2003 este 
fondator și coordonator al  Ansamblului Cameral de muzică veche Anton Pann. 
Portofoliul său cuprinde 12 albume și numeroase participări la concerte și 
festivaluri, împreună cu Ansamblul Anton Pann, dar și în colaborare cu alți 
muzicieni din țară și din străinătate.

Constantin Raileanu, foto © Benedek Bela

Constantin Răileanu rođen je 1977. u Iaşiu. Prvostupnik je Pravoslavnog 
teološkog fakulteta Sveučilišta u Bukureštu (2001.), a diplomirao je na dva 
studija pri Nacionalnom sveučilištu za glazbu u Bukureštu. Trenutno je 
doktorand na Aristotelovu sveučilištu u Solunu, u Grčkoj. Intenzivno se bavi 
akademskim radom, istraživanjem i objavljivanjem, usporedno s podjednako 
intenzivnom umjetničkom aktivnošću usmjerenom prvenstveno na istraživanje, 
transkripciju i orkestraciju brojnih srednjovjekovnih skladbi. Godine 1998. 
osnovao je Vokalnu skupinu za bizantsku glazbu Anton Pann, a od 2003. 
osnivač je i voditelj Komornog ansambla za staru glazbu Anton Pann. Objavio 
je 12 glazbenih albuma, održao je brojne koncerte i sudjelovao na raznim 
festivalima s Ansamblom Anton Pann, ali i u suradnji s drugim domaćim i 
inozemnim glazbenicima.
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• Constantine, reci mi, molim te, nekoliko ri-
ječi o tome kako si se počeo baviti glazbom, 
kako si se specijalizirao za staru glazbu, govo-
rim o rumunjskoj staroj glazbi, ali specifičnoj, 
orijentalnoga porijekla?

Mislim da nisam svjesno u djetinjstvu oda-
brao da ću se baviti glazbom. Moj je obiteljski 
background glazbeni, ali ne profesionalni, ako 
govorimo o razini obrazovanja. Djed i baka s 
obje strane bili su pjevači, od bake s tatine stra-
ne naslijedio sam bilježnicu u koju je zapisivala 
pjesme koje pokrivaju otprilike jedno stoljeće, 
počevši od otprilike Prvoga svjetskog rata do oko 
2005.-2006. To su popijevke, pjesme vezane uz 
božićne običaje, oproštajne pjesme, svakojake. 
Ja sam odrastao s tim pjesmama, pjevale su se u 
kući stalno, prilikom različitih praznika. Tata je 
svirao harmoniku, bio je samouk, svirao je sam 
ili je pratio baku i djeda, tako da za mene pjeva-
nje i sviranje nije nešto strano. Za vrijeme komu-
nizma, osamdesetih godina, moji su se roditelji 
preselili u Bukurešt u potrazi za boljim životom 
i tata je neko vrijeme svirao romskom bendu, 
bio je jedini Rumunj među njima. Tako da su k 
nama doma stalno dolazili svirači, imali su probe, 
ja sam ih slušao. Nikada nisam voljno, svjesno 
sudjelovao u tim probama, naprosto sam bio kod 
kuće, ali vjerojatno su mi se nekako te glazbene 
informacije utisnule u pamćenje. Zatim sam, u 
šestom razredu, počeo koketirati s idejom pjeva-
nja u crkvi, a slučaj, ili sreća, učinili su da sam 
prvi dodir s pjevanjem psalama ostvario posred-
stvom trojice važnih daskala, pjevača u teološkom 
smislu, kako se to shvaća u bizantskoj crkvenoj 
sferi, dakle crkveni pjevač, ali istodobno i čovjek 
sa zaleđem kulture i tradicije. Prvi daskal uz kojeg 
sam načinio prve korake, bio je jedan od najbo-
ljih učenika vrlo važne ličnosti crkvene glazbe u 
međuratnom razdoblju, Iona Popescua-Pasăree. 
Dakle, taj koji je mene učio crkvenu glazbu bio je 
učenik tog velikog majstora, a on je pak bio uče-
nik druge važne ličnosti, iz razdoblja kraljevstva, 
iz razdoblja kralja Carola I, to jest Ștefanachea 
Popescua, koji je bio učenik Antona Panna1. 
Imam, dakle, po profesionalnoj liniji tradiciju 
koja me vodi ravno do Antona Panna [smije se].

Kasnije, prijatelj tog prvog daskala bio je 
drugi pjevač, Grigore Tănase; on je bio nositelj 
jednog drugog interpretativnog stila, porijeklom 
iz manastira Cernica. Ondje je bio centar mun-
tenske škole pjevanja psalama. Bio je manastirski 
kolega patrijarha Teoctista. A budući da sam ja 
u to vrijeme stanovao u bukureštanskoj četvrti 
Colentina, gdje sam počeo koketirati s idejom da 
postanem pjevač, odlazio sam u manastir Plum-
buita, gdje je glavar bio Simion Tatu, izvrstan 
glas, snažan bas. Od njega sam naučio čitati ćiri-
licu. On je pjevao samo iz knjiga iz 19. stoljeća, 
koje su tiskali Anton Pann i Dimitrie Suceveanu 
u Iașiu; bile su to knjige pisane rumunjskim je-
zikom i ćiriličnim pismom. I, kad sam već pošao 
tim putem, bila je i želja moje majke da idem na 
bogosloviju. Na bogosloviji sam temeljito izučio 

• Constantin, spune-mi te rog câteva cuvin-
te despre cum ai ajuns să te ocupi de muzică, 
cum te-ai specializat în muzica veche, mă re-
fer la muzica veche românească, dar cu această 
notă specifică, muzica tradițională de sorginte 
orientală?

Nu cred să fi ales din copilărie în mod con-
știent să fac muzică. Background-ul meu din fa-
milie este unul muzical, dar nu profesionist, dacă 
este să ne referim la nivel de educație. Bunicii 
mei din ambele părți cântau, de la cei din par-
tea tatălui am primit moștenire și un caiet scris 
de bunica cu cântece care acoperă o perioadă de 
aproximativ o sută de ani, începând de undeva 
din preajma Primului Război Mondial până prin 
2005-2006. Sunt cântece cu versuri, cântece lega-
te de obiceiurile de iarnă, cântece de înstrăinare, 
tot felul de cântece. Eu am crescut cu ele, se cân-
tau în casă tot timpul, la diferite sărbători. Tata 
cânta la acordeon, a fost autodidact, cânta singur 
sau îi acompania pe bunici, așa că pentru mine 
cântecul nu este ceva străin. În timpul comunis-
mului, prin anii optzeci, părinții mei s-au mutat 
la București în căutarea unui trai mai bun și tata 
o perioadă a cântat cu lăutarii, era singurul ro-
mân dintr-un taraf de țigani. Astfel că acasă la noi 
veneau mai tot timpul lăutari, făceau repetiții, îi 
ascultam. N-am participat niciodată în mod voit, 
conștient, la aceste repetiții, eram pur și simplu 
prin casă, dar probabil că undeva aceste informa-
ții muzicale mi s-au întipărit în minte. Apoi, în 
perioada clasei a șasea, am început să cochetez 
cu ideea de a cânta la strană și întâmplarea, sau 
norocul, face ca primul meu contact cu muzica 
psaltică să-l fi avut prin intermediul a trei dască-
li importanți, dascăli în sensul teologic, așa cum 
se înțelege în sfera bizantină, bisericească, așadar 
omul din strană, dar în același timp și un om cu 
o tradiție și o cultură în spate. Și primul dascăl, 
pe lângă care am făcut primii pași, a fost unul 
dintre cei mai buni elevi ai unui personaj foarte 
important al muzicii de strană din perioada in-
terbelică, și anume Ion Popescu-Pasărea. Așadar 
cel care m-a învățat pe mine muzica psaltică a 
fost elev al acestui mare maestru, iar acesta a fost 
la rândul său elev al unui alt personaj important 
din perioada regalității, din perioada lui Carol I, 
și anume Ștefanache Popescu, care a fost elev al 
lui Anton Pann.1 Așadar am pe linie profesiona-
lă o tradiție care mă duce  direct la Anton Pann 
[râde]. 

Mai apoi, prieten cu acest prim dascăl era un 
alt cântăreț, Moș Grigore Tănase; el era purtă-
torul unui alt stil interpretativ care provenea de 
la Mănăstirea Cernica. Acolo era centrul școlii 
muntenești de cântare a muzicii psaltice. A fost 
coleg de mănăstire cu patriarhul Teoctist. Și, pen-
tru că eu stăteam în cartierul Colentina în acea 
perioadă în care am început să cochetez cu ide-
ea de a deveni cântăreț, mergeam la Mănăstirea 
Plumbuita unde era stareț Simion Tatu, o voce 
foarte bună, un bas puternic. De la el am învățat 
să citesc chirilică. El cânta numai de pe cărțile 

1 Anton Pann  
(n. 1794 
-1797?, Sliven, 
Bulgaria - d. 2 
noiembrie1854, 
Bucureşti) a fost 
un poet, publi-
cist, traducător, 
culegător de 
folclor, compo-
zitor şi profesor 
de muzică reli-
gioasă, presupus 
compozitor al 
Imnului Națio-
nal al României. 
Sursa: Wikipe-
dia

1 Anton Pann  
(1794./1797.?, 
Bugarska 
– 1854., 
Bukurešt) bio 
je pjesnik, 
publicist, 
prevoditelj, 
sakupljač 
folklora, 
skladatelj 
i profesor 
crkvene glazbe, 
vjerojatno 
i skladatelj 
rumunjske 
himne. Izvor: 
Wikipedia.
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pjevanje psalama, nekako me je to privuklo, svi-
djelo mi se. Zatim sam pošao na fakultet, na Te-
ologiju u Bukureštu, gdje sam se također posvetio 
tom tipu glazbe. Istodobno sam pjevao u crkvi, 
ali na Teologiji sam naučio i pjevati u koralnim 
ansamblima, doduše više po sluhu, ne mogu reći 
da sam znao zapadnu notaciju, jer to su razli-
čiti sustavi notacije. Kad sam završio teologiju, 
upisao sam se na Konzervatorij, smjer Religijska 
glazba – bizantska glazba. Na trećoj godini pro-
fesor dirigiranja savjetovao mi je da započnem 
treći fakultet, također u okviru Konzervatorija, 
ali smjer Dirigiranje akademskim zborom. Tako 
sam završio tri fakulteta, dva u okviru Konzerva-
torija, nakon čega sam nastavio s doktoratom iz 
glazbe; prvi sam doktorat završio 2014., nakon 
čega sam se 2017. upisao na drugi doktorat, ovaj 
put u Grčkoj.

• A kako si se počeo baviti vokalno-instrumen-
talnom glazbom, pjevati ne u zboru, nego u 
vokalno-instrumentalnom sastavu? Prijeđimo 
sada na Ansambl za staru glazbu Anton Pann, 
ti si ga osnovao?

Da, ansambl sam osnovao 2003. Bila je to jed-
na moja starija ideja, htio sam da i u Rumunjskoj 
postoji ansambl koji bi se bavio starom glazbom, 
poput ansambala na Istoku. Prilikom nekoliko 
posjeta Festivalu srednjovjekovne umjetnosti u 
Sighișoari primijetio sam da se ondje na pozor-
nici pjeva samo barokna i renesansna glazba za-
padnoga tipa, dok istočni dio posve izostaje. A 
među rumunjskim autorima tog razdoblja najvi-
še se pjevao Ioan Căianu, možda poneki Valentin 
Barkfark.

• A budući da je Ioan Căianu2 bio iz Erdelja…
Da, budući da je bio franjevac, njegovo je ob-

razovanje bilo jasno zapadnjačko. Otada sam se 
igrao tom idejom, da osnujem ansambl koji će 
izvoditi i instrumentalno-vokalnu glazbu bizant-
skoga tipa, iako još nisam pobliže znao što se tu 
događa, jer ni na Konzervatoriju u Bukureštu nije 
bilo dovoljno materijala za to područje. Najprije 
sam, naravno, započeo s knjigama laičke glazbe 
Antona Panna koje su napisane bizantskom no-
tacijom, i to mi ih je učinilo pristupačnima. Bu-
dući da su tekstovi bili pisani i ćirilicom, i to je 
za mene bila prednost, i tako sam malo pomalo 
stigao do Dimitrija Cantemira3, Gheorghea Uce-
nescua4, nakon čega sam se usmjerio prema po-
dručju orijentalne glazbe, bilo da je riječ o glazbi 
s područja Osmanskog Carstva, bilo s Balkana. 
Svu je tu istraživačku djelatnost trebalo konkreti-
zirati, i tada sam osnovao Komorni ansambl stare 
glazbe Anton Pann, na neki način i na zahtjev 
jednoga rumunjskog pjevača bluesa i jazza, Mi-
kea Godoroje, koji je imao klub. On mi je u jed-
nom trenutku predložio da napravimo predsta-
vu: bilo je razdoblje posta, on je zamislio da će u 
tom klubu ponuditi i posna jela, da malo „posveti 
klijente“ [smije se], a u Velikom tjednu planirao 
je i koncert. Tada sam okupio nekoliko kolega i 

din secolul XIX, cele tipărite de Anton Pann sau 
de Dimitrie Suceveanu la Iași; erau cărți scrise în 
limba română cu caractere chirilice. Și, mergând 
oarecum pe linia asta, a fost și o dorință a mamei 
să merg să fac Seminarul. La Seminar am învă-
țat temeinic muzica psaltică, oarecum m-a prins, 
mi-a plăcut. Apoi am mers la facultate, la Teolo-
gie în București, unde am continuat să mă dedic 
acestui tip de muzică. Am activat și în strană, dar 
la Teologie am învățat să cânt și în ansambluri co-
rale, bine, mai mult după ureche, nu pot să spun 
că știam notația vestică, pentru că sunt sisteme de 
notație diferite. După ce am terminat teologia am 
intrat la Conservator la secția de Muzică Religi-
oasă – Muzică Bizantină. În anul trei profesorul 
meu de dirijat m-a sfătuit să încep o a treia facul-
tate, tot în cadrul Conservatorului, dar la secția 
de Dirijat cor academic. Și astfel am terminat trei 
facultăți, două în cadrul Conservatorului, după 
care am continuat cu doctoratul în muzică, pri-
mul doctorat l-am încheiat în 2014, după care 
în 2017 m-am înscris la un al doilea doctorat, în 
Grecia de data aceasta.

• Și cum ai ajuns să te ocupi de muzica vo-
cal-instrumentală, să cânți nu în cor efectiv, ci 
într-un ansamblu vocal-instrumental? Să ajun-
gem așadar la Ansamblul de muzică veche An-
ton Pann, tu ești cel care l-a înființat?

Da, ansamblul l-am înființat în 2003. Era o 
idee mai veche de-a mea de a avea și în România 
un ansamblu precum cele din Orient care să se 
ocupe de muzica veche. Mergând în câteva rân-
duri și la Festivalul de Artă Medievală din Sighi-
șoara am observat că acolo pe scenă se cânta doar 
muzica barocă și renascentistă de factură apu-
seană, partea orientală lipsea cu desăvârșire. Iar 
dintre autorii români ai acestei perioade se cânta 
cel mai mult Ioan Căianu, poate un Valentin Bar-
kfark.

• Ioan Căianu2 fiind din Transilvania...
Da, fiind un călugăr franciscan, educația lui 

era clar de factură apuseană. De atunci am coche-
tat cu ideea asta, de a înființa un ansamblu care 
să facă și muzica instrumental-vocală de factură 
bizantină, încă nu știam mai în amănunt ce se 
întâmplă acolo, pentru că nici la Conservator în 
București nu exista un material îndestulător pe 
această zonă. Prima dată am început, bineînțe-
les, cu cărțile de muzică laică ale lui Anton Pann 
care sunt scrise în notație bizantină, și aceasta 
mi-a permis să am acces la ele. Textele fiind și 
în alfabet chirilic iarăși a fost un avantaj pentru 
mine, și așa încet-încet de la el am ajuns la Di-
mitrie Cantemir3, la Gheorghe Ucenescu4, după 
care m-a dus către zona aceasta a muzicii de fac-
tură orientală, fie că e vorba de muzica din zona 
Imperiului Otoman, sau cea din Balcani. Toată 
această activitate de cercetare trebuia concretiza-
tă, și atunci am înființat Ansamblul cameral de 
muzică veche Anton Pann, care oarecum a fost 
generat și de o cerere a unui cântăreț de blues și 

2 Ioan Caioni (în 
maghiară Kájoni 
János, latinizat 
Ioannes Caioni) 
(1629–1687) a 
fost un călugăr 
franciscan din 
Transilvania, 
constructor și 
reparator de 
orgi, culegător 
de folclor, gândi-
tor de anvergură 
renascentistă. 
Caioni a avut o 
contribuție în-
semnată la în-
tocmirea codice-
lui care îi poartă 
numele, Codex 
Caioni, culegere 
elaborată între 
1634-1671 și 
care conține 
cântece cu tabu-
latori de orgă. 
În ultima vreme 
cercetătorii au 
scos în evidență 
și calitatea sa 
de compozitor. 
Sursa: Wikipedia

2 Ioan Caioni 
(mađ. Kájoni 
János, latinizi-
rano Ioannes 
Caioni) (1629. 
– 1687.) bio je 
franjevački re-
dovnik iz Transi-
lvanije, graditelj 
i održavatelj 
orgulja, saku-
pljač folklora, 
renesansni misli-
lac. Značajan je 
Caionijev dopri-
nos sastavljanju 
kodeksa nazva-
nome po njemu 
Codex Caioni; 
ta je zbirka sa-
stavljena između 
1634. i 1671. 
i sadrži pjesme 
s orguljskim 
tabulaturama. U 
novije vrijeme 
istraživački ističu 
i njegov sklada-
teljski rad. Izvor: 
Wikipedia.

3 Dimitrie Can-
temir (1674. 
– 1723.) bio je 
vladar Moldavije 
u dva navrata, ali 
i veliki rumunj-
ski humanist: 
enciklopedist, 
etnograf, ge-
ograf, filozof, 
povjesničar, 
lingvist, muziko-
log i skladatelj. 
Kitab musiki 
ebjed (Knjiga 
notnih zapisa), 
rad napisan na 
turskom jeziku, 
sadrži detaljnu 
studiju osman-
ske svjetovne i 
vjerske glazbe, te 
prvi sustav bilje-
ženja osmanske 
glazbe. Cantemir 
je studiji dodao 
zbirku melodija 
različitih osman-
skih skladbi, ali 
i moldavskoga 
folklora, kao i 
dvadeset vlasti-
tih djela. Izvor: 
Wikipedia..

3 Dimitrie Can-
temir (1674– 
1723) a fost 
domnitorul 
Moldovei în 
două rânduri, 
dar și un mare 
cărturar al uma-
nismului româ-
nesc: enciclope-
dist, etnograf, 
geograf, filozof, 
istoric, lingvist, 
muzicolog și 
compozitor.  Ki-
tab musiki ebjed 
(Carte de notație 
muzicală) este 
o lucrare scrisă 
în limba turcă, 
care cuprinde un 
studiu aprofun-
dat al muzicii 
otomane laice și 
religioase, pri-
mul sistem de 
notație muzicală 
al muzicii oto-
mane.  Finalul 
studiului este 
însoțit de o cule-
gere de melodii 
ale diverselor 
compoziții oto-
mane, dar și 
folclor din Mol-
dova, precum 
și un număr de 
20 de creații 
proprii. Sursa: 
Wikipedia
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održao taj koncert. Bila je to dobra namjera, ne 
nužno i najuspješniji koncert koji sam održao, ali 
tu je moja ideja prvi put konkretizirana.

• To je dakle prvo povezivanje ansambla sa svi-
jetom jazza…

Da, točno, tada formalno povezivanje. Kasni-
je, tijekom vremena, pokušali smo pronaći pove-
znice sa zapadnom glazbom, i od svega nam se 
najbliskijim učinio jazz.

To je bila jedna od rasprava koju sam vodio 
s Ivanom Kapecom u večerima koje smo proveli 
zajedno: uvjeren sam da je od svih pristupa glazbi 
jazz najbliži onome što mi radimo, jer zapravo 
postoji potreba čovjeka iz intelektualne zone da 
se pronađe i na ovom području, da pronađe neke 
teoretske i praktične modalitete koji će mu dopu-
stiti da se vrati temeljima glazbe, to jest i u tradi-
cionalnu zonu, modalnu, ali ostajući istodobno u 
sferi zapadnoga, tonalnog jezika. 

• Prijeđimo na projekt Emerging Landscapes. 
Prije svega, možeš li mi reći jeste li do 2011. 
imali sličnih suradnji, tipa fusion, jeste li pje-
vali istodobno s jazz-glazbenicima na pozorni-
ci ili u studiju?

Ne, to je i bio povod da tada prihvatim surad-
nju, bila je posrijedi izvjesna moja radoznalost, 
kao voditelj Ansambla Anton Pann htio sam da 
pokušamo nešto novo adaptacijom stare glazbe; 
i mislim da je pokušaj bio uspješan jer smo našli 
neke zanimljive putove komunikacije. Na neki 
bih način želio da smo bili „zločestiji“. Da sam 
imao rock-bend, bio bih odabrao način izražava-
nja koji je najviše hard, no Ivan mi se tada činio 
prilično mirnim. Shvatio sam, međutim, da je 
on bio „dobar“ jer je ispitivao ovo područje, nije 
znao što bi točno s tim i bojao se možda da ćemo 
mi biti kruti. A mi smo, naprotiv, bili raspoloženi 
za svaku ludost. Zato je to s glazbenoga gledišta 
i bila dobra suradnja, koja nam je potvrdila da je 
smjer dobar. Kasnije sam opet surađivao s ljudi-
ma iz svijeta jazza, na primjer s Vincentom Séga-
lom, koji je profinjen violončelist. Kao Francuz, 
na svoj način prilično elitist, on također ima pri-
stup jazzu koji ide prema području etno-glazbe, 
ali uz različite slobode. Ali veliku suradnju s ne-
kim jazz-bendom nismo više imali. Otada sam se 
stalno poigravao idejom da se vratimo ovom pro-
jektu, ali nisam našao prikladan kontekst. Ideju, 
međutim, nisam napustio.

• Kako ste pripremili tu suradnju, što su bili 
prvi koraci?

Suradnja se konkretizirala zbog činjenice da 
je Adrianov poziv da ostvarimo zajednički pro-
jekt sa zagrebačkim jazz-bendom bio i nama pri-
vlačan. Nije bilo prethodne pripreme, prije je to 
bio izbor repertoara, ali postojala je s naše strane 
otvorenost, iščekivanje da vidimo što će se do-
goditi, jer ni mi, a ni Ivan i Capisconne Electro 
Unity nismo točno znali u kojem će smjeru stva-

jazz din România, Mike Godoroja, care avea un 
club. El m-a solicitat la un moment dat să fac un 
spectacol: era în perioada postului, s-a gândit el 
ca în clubul respectiv să pună și mâncare de post, 
să-i mai „sfințească pe clienți“ [râde], iar în Săptă-
mâna Mare a planificat și un concert. Atunci am 
strâns câțiva colegi și am ținut acest concert. A 
fost o intenție faină, nu neapărat a fost și cel mai 
reușit concert pe care l-am susținut, dar aici s-a 
concretizat prima oară ideea mea.

• Aceasta ar fi așadar prima legătură a ansam-
blului cu lumea jazz-ului...

Da, exact, o legătură formală atunci. Ulterior, 
de-a lungul timpului am încercat să găsim limba-
jele comune cu muzica din vest, și dintre toate cel 
mai apropiat nouă ni s-a părut jazz-ul.

Aceasta a fost și una dintre discuțiile pe care 
le-am purtat cu Ivan Kapec în serile cât am stat 
atunci împreună: credința mea este că dintre toa-
te abordările muzicale jazz-ul este cel mai apro-
piat de ceea ce facem noi, pentru că de fapt este 
o nevoie a omului din zona intelectuală de a se 
regăsi și în zona aceasta, de a găsi niște modalități 
teoretice și practice care să-i permită să revină la 
fundamentele muzicii, adică și în zona  tradiți-
onală, modală, dar rămânând în același timp în 
sfera limbajului occidental, tonal. 

• Haide să ajungem și la proiectul Emerging 
landscapes. În primul rând, poți să-mi spui 
dacă până în anul 2011 ați mai avut colaborări 
asemănătoare, de genul fusion, ați mai cântat 
cu muzicieni de jazz în același timp pe scenă 
sau în studio?

Nu, acesta a fost și motivul pentru care am 
acceptat atunci această colaborare, era o curiozi-
tate din partea mea în calitate de coordonator al 
Ansamblului Anton Pann, să încercăm să facem 
ceva nou prin adaptarea muzicii vechi, și consider 
că a fost o încercare reușită, pentru că am găsit 
niște căi interesante de comunicare. Într-un fel 
mi-aș fi dorit să fim mult mai ”răi”; dacă aș fi fost 
poate cu o trupă de rock, aș fi ales modul cel mai 
hard de a mă exprima, or Ivan mi s-a părut atunci 
destul de cuminte. Însă mi-am dat seama, el era 
destul de cuminte pentru că tatona zona aceas-
ta, nu știa exact ce ar trebui să-i facă și poate că 
s-a temut ca nu cumva noi să fim refractari. Dar 
noi dimpotrivă: noi aveam chef de orice nebunie. 
Pentru acest motiv a și fost o colaborare faină din 
punct de vedere muzical, care ne-a și confirmat că 
direcția este una bună. Ulterior am mai colabo-
rat cu oameni din lumea jazz-ului, de exemplu cu 
Vincent Ségal, care este un fin interpret la violon-
cel. Un francez destul de elitist de felul lui, el are 
tot așa, o abordare jazz care merge spre zona etno, 
dar cu tot felul de libertăți. Dar o colaborare mare 
cu o trupă de jazz nu am mai avut. De atunci tot 
am cochetat cu ideea de a relua proiectul, dar nu 
am mai găsit contextul propice. Ideea însă n-am 
lăsat-o la o parte. 

4 Gheorghe Uce-
nescu (1830. 
– 1896.) bio 
je rumunjski 
pjevač i daskal, 
profesor glazbe 
u prvoj rumunj-
skoj gimnaziji u 
Brașovu. Autor 
je nekoliko ru-
kopisnih djela iz 
teorije glazbe i 
zbirki pjesama. 
Izvor: Wikipe-
dia.

4 Gheorghe Uce-
nescu (1830-
1896) a fost un 
cântăreț și das-
căl român, pro-
fesor de muzică 
la primul gim-
naziu românesc 
din Brașov. Este 
autorul unor 
manuscrise de 
teorie muzicală 
și culegeri de 
cântece. Sursa: 
Wikipedia
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ri krenuti, pa smo pustili da stvari teku same od 
sebe – što se pokazalo lijepim, jer se sve prirodno 
posložilo i pronašli smo ravnotežu koja je odgo-
varala tom trenutku. Mislim da se nije moglo uči-
niti više od onoga što smo tada učinilo. Ništa nije 
bilo forsirano, željeli smo to i stvari su se odvile 
same od sebe.

• Constantine, ispričaj nam malo i o vašem re-
pertoaru. Ne radi se, dakle, samo o orijental-
noj glazbi, govorimo tu i o rumunjskoj glazbi s 
većim ili manjim utjecajem Orijenta. Pokušaj-
mo to malo objasniti, tradicionalna rumunjska 
glazba i/ili orijentalna glazba, gdje se prožima-
ju, a gdje se razdvajaju?

U 19. stoljeću, na početku, nije se baš postav-
ljalo pitanje što je rumunjska, a što orijentalna 
glazba. Znalo se da Turci pjevaju na jedan način, 
Grci na drugi, Rumunji na treći. U raznim selima 
miješanih zajednica, na primjer u Erdelju, gdje u 
istom selu nalazimo Rumunje, Mađare, Rome i 
Židove, događalo se da isti svirači pjevaju na sva 
četiri načina i da za sve četiri etnije imaju isti re-
pertoar. Zajednica je dijelila repertoar i pjesme su 
kružile među njima. Drugi je primjer Dobrudža, 

• Cum ați pregătit această colaborare, în ce au 
constat primii pași?

Colaborarea s-a concretizat prin faptul că 
această invitație a lui Adrian de a avea un pro-
iect împreună cu o trupă de jazz din Zagreb a 
fost atractivă și pentru noi. Nu a fost o pregătire 
inițială, mai degrabă a fost alegerea unui reper-
toriu, dar am avut această deschidere, așteptarea 
de a vedea ce se va întâmpla, pentru că nici noi, 
nici Ivan și cei din Capisconne Electro Unity nu 
am știut exact în ce direcție o vor lua lucrurile și 
atunci am lăsat ca totul să -curgă de la sine – ceea 
ce a fost frumos, pentru că lucrurile s-au așezat 
în firescul lor și s-a găsit un balans corect pentru 
acel moment. Nu cred că s-ar fi putut face mai 
mult decât ceea ce am și făcut atunci. Nu a fost 
ceva forțat, a fost ceva dorit și atunci lucrurile au 
venit de la sine.

• Constantin, vorbește-mi puțin și despre re-
pertoriul vostru, nu este așadar vorba numai 
despre muzica orientală, vorbim așadar și des-
pre muzica românească, cu o influență mai 
mică sau mai mare din zona orientală. Hai-
de să încercăm să lămurim puțin chestiunea 
asta, muzica românească tradițională și/sau 
muzică orientală, unde se întrepătrund, unde 
se despart?

În secolul XIX, la început, nu prea se punea 
problema ce e muzica românească și ce e muzi-
ca orientală. Se făcea diferența în sensul că turcii 
cântă într-un fel, grecii într-un fel, românii în-
tr-un fel. În diferite sate, în comunitățile mixte, 
de exemplu în Ardeal unde în același sat găsim 
români, unguri, romi și evrei, acolo se întâmpla 
ca aceeași lăutari să meargă și să cânte la toate cele 
patru etnii având un repertoriu comun. Comu-
nitatea împărtășea același repertoriu și cântecele 
circulau dintr-o parte în alta. Un alt exemplu este 
Dobrogea, unde întâlnim cântece așa-zise româ-
nești care de fapt sunt foarte influențate de cele 
turcești, de cele macedonești, deci iată că e dificil 
să spui exact ce este românesc. Diferența de fapt 
o face mai degrabă ethos-ul, feelingul, simțirea. 
Dacă iei un cântec cunoscut și de un grec și de un 
turc și de un român și de un țigan și îi pui să cânte 
fiecare aceeași piesă vor cânta fiecare într-un stil 
diferit. Abia din secolul XIX, sub influența ide-
ilor venite din vest, când începe să se vorbească 
despre cultura națională, încep să apară pionierii  
muzicii naționale, printre care se numără de fapt 
și Anton Pann. Dar el spune, destul de inocent de 
altfel, în ce a constat românirea muzicii, anume 
că el a ales efectiv piesele care plăceau poporului 
– există așadar posibilitatea ca acele piese să fi fost 
la origine turcești, dar pentru că ele erau împă-
mântenite și oamenii le simțeau ca fiind ale lor, 
atunci au spus: asta e muzica românească. Din 
acel moment s-a creat un repertoriu pe care et-
nomuzicologii l-au păstrat, conservat și catalogat 
ca românesc. 
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gdje susrećemo takozvane rumunjske pjesme, 
a koje su zapravo pod snažnim turskim i make-
donskim utjecajem. Eto kako je teško točno reći 
što je rumunjsko. Razliku čini više ethos, feeling, 
osjećaj. Ako uzmeš pjesmu koju poznaju i Grk 
i Turčin i Rumunj i Rom i zatražiš da svaki od 
njih otpjeva isti taj komad, svaki će pjevati svojim 
stilom. Tek od 19. stoljeća, pod utjecajem ideja 
sa zapada, kad se počinje govoriti o nacionalnoj 
kulturi, pojavljuju se pioniri nacionalne glazbe, u 
koje se ubraja i Anton Pann. Ali on kaže, prilič-
no nevino uostalom, a to je značilo rumunjizaciju 
glazbe, da je on izabrao upravo komade koji su 
narodu bili dragi – postoji, dakle, mogućnost da 
su ti komadi izvorno bili turski, ali budući da su 
bili ukorijenjeni i ljudi su ih osjećali kao svoje, 
rekli su: ovo je rumunjska glazba. Tada je stvoren 
repertoar koji su etnomuzikolozi sačuvali, kon-
zervirali i katalogizirali kao rumunjski.

• Postoji li, tehnički govoreći, nešto specifično 
rumunjsko u glazbi, postoje li neki rumunjski 
modusi?

Postoje, naravno, načini i u rumunjskoj glaz-
bi, ali nažalost je u rumunjsku glazbu unijet 
umjetni jezik, forsiran, pod utjecajem zapadnoga: 
identificirani su modusi i njihovi nazivi, ali uve-
deno je i puno pseudonaziva iz tonalnog sustava, 
koji je dur/mol. No, u folklornoj glazbi do 1900. 
koristili su se orijentalni modusi, npr. svirači su 
za violinske žice koristili turske nazive. Takva je 
bila situacija, Osmansko se carstvo proširilo i već 
je u njegovoj zoni utjecaja postojao zajednički 
glazbeni jezik. Ali ne treba brkati našu glazbu s 
turskom: bila je to glazba s određenom specifič-
nošću, samo što smo rabili tehnički jezik tursko-
ga porijekla, kao što i danas imamo rumunjsku 
glazbu, ali rabimo glazbeni jezik zapadnoga tipa.
Turci se, na primjer, i sami preuzeli zapadni je-
zik, ali uveli su i nove znakove kojima se njiho-
va glazba može točno predstaviti. Mislim da se 
kod nas izgubio dio te ljepote, tog mirisa glaz-
be onih vremena jer oni koji su je zapisivali nisu 
imali adekvatan vokabular da je točno zabilježe. 
Mi, Ansambl Anton Pann, pokušavamo upravo 
to: rekonstruirati korake koji su izgubljeni, uvesti 
vokabular pomoću kojega će buduće generacije 
imati pristup tim glazbenim informacijama.

• Postoji li glazbeni jaz između Istoka i Zapa-
da? Linija koja razdvaja europski sustav, koji, 
da tako kažem, dopušta više harmonije, od onog 
istočnog, u kojem je naglasak više na melodiji?

Rekao bih da ne nužno; jaz je između modal-
nog sustava, bilo da se on pojavljuje na Zapadu 
ili na Istoku, i tonalnog, ali to je prividni jaz. Jer 
ono što mi danas nazivamo tonalnim sustavom tek 
je šestina modalnoga univerzuma, dio koji mi u 
orijentalnoj glazbi klasificiramo kao tvrde načine. 
Osim njih, u orijentalnoj glazbi imamo i meke na-
čine, koji sadrže druge tipove intervala, koje glaso-

• Există, tehnic vorbind, un specific românesc 
în muzică, niște moduri românești? 

Există, bineînțeles, moduri și în muzica româ-
nească, din păcate însă în muzica românească a 
fost introdus un limbaj artificial, forțat, sub in-
fluența celui vestic: au fost identificate modurile 
cu denumirile lor, dar s-au introdus foarte multe 
pseudodenumiri provenite din sistemul tonal, 
care este major/minor. Or, în muzica folclorică 
de până la 1900 la noi se foloseau modurile ori-
entale, de ex. lăutarii denumeau corzile viorii cu 
denumirile turcești. Aceasta era situația, Imperiu 
Otoman era răspândit și exista deja în zona lui de 
influență un limbaj muzical comun. Dar nu tre-
buie făcută confuzia că muzica noastră ar fi fost 
turcească: era o muzică cu un anume specific, 
doar că noi foloseam un limbaj tehnic de prove-
niență turcească, așa cum și astăzi avem muzică 
românească, dar folosim un limbaj muzical de 
factură vestică. 

Turcii, de exemplu, au luat și ei limbajul oc-
cidental, dar au introdus niște semne noi care să 
poată reda corect muzica lor. La noi cred că s-a 
pierdut mult din această frumusețe, din acest par-
fum al muzicii vremii pentru că cei care au no-
tat-o nu au avut un vocabular adecvat pentru a o 
surprinde corect. Noi cu Ansamblul Anton Pann 
asta încercăm să facem: să refacem acei pași care 
au fost pierduți, să reintroducem un vocabular cu 
ajutorul căruia generațiile viitoare să poată accesa 
aceste informații muzicale. 

• Există falii muzicale de genul Orient-Occi-
dent? Este vorba de linia care desparte sistemul 
european care, să zic așa, permite mai multă 
armonie, de cel oriental, cu accent mai degrabă 
pe melodie?

Aș zice că nu neapărat; falia este între siste-
mul modal, fie că apare în Occident sau în Ori-
ent și cel tonal, dar este o falie aparentă. Pentru 
că ceea ce numim astăzi sistem tonal este o șesi-
me din universul modal, este partea pe care noi 
în muzica orientală o clasificăm cu denumirea 
de moduri dure. Pe lângă acestea mai avem în 
muzica orientală și modurile moi care conțin alte 
tipuri de intervale pe care pianul, sau chitara cu 
freturi, nu le mai pot surprinde. Cercetările asu-
pra culturilor din afara lumii s-au făcut de pe o 
poziție eronată, din poziția unei culturi asumate 
ca superioară, iar cultura orientală a fost declara-
tă prin urmare, direct sau implicit, ca inferioară. 
Astăzi nu se mai pune problema așa, în sensul 
unor culturi superioare și inferioare, ci spunem 
că au existat culturi diferite. Și astfel recent am 
realizat că muzica cântată pe diferite voci exis-
ta și în Armenia, și în Corsica, înainte să avem 
acolo o influență din partea unei culturi de tip 
vest-european. Astăzi reinterpretăm tratatele și 
vedem că și în Orient se vorbea de armonie în-
tr-un sens adevărat, e drept, gândită altfel față 
ceea ce înțelegem noi în Vest. 
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vir ili gitara s pragovima ne mogu ostvariti. Istra-
živanja kultura izvan Zapadne Europe polazila su 
s pogrešne pozicije, s pozicije kulture prihvaćene 
kao superiorne, uslijed čega je orijentalna kultura, 
izravno ili neizravno, proglašavana inferiornom. 
Danas se to pitanje više ne postavlja tako, u smislu 
superiornih i inferiornih kultura, nego kažemo da 
su postojale različite kulture. I tako smo nedavno 
shvatili da je višeglasna glazba postojala i u Arme-
niji i na Korzici, prije nego što je do njih dopro 
utjecaj zapadnoeuropske kulture. Danas reinter-
pretiramo traktate i vidimo da se i na Orijentu go-
vorilo o harmoniji u pravom smislu riječi, promi-
šljanoj, doduše, drukčije od zapadnoga shvaćanja. 

• Govoreći o udaljenosti i bliskosti dvaju svje-
tova, danas je elektronska glazba, naravno, 
globalno prisutna. U zagrebački studio stigli 
ste s kulturnom prtljagom istočnoga svijeta, 
s repertoarom stare rumunjske glazbe, ali i sa 
starim instrumentima – arapskom lutnjom, 
sazom i kavalom; Capiscone Electro Unity 
stigao je s modernom tehnikom, gitarama, 
bas-gitarom, bubnjevima, saksofonom, ali i s 
elektronskom glazbom. Kako ste to prihvatili, 
je li vam bilo previše, predaleko?

Ne, naprotiv. Spoj je bio jako dobar i dobro-
došao, jer, kako sam rekao, za onoga tko dobro 
vlada modalnim sustavima nije teško učini-
ti korak prema tonalnom sustavu, tako da nije 
problem napraviti poveznice i prilagodbe koje 
se mogu izvesti i na instrumentima kakve su u 
projekt donijeli članovi Capisconnea, uključuju-
ći i elektroničke. Elektronički inserti, kako sam 
rekao, za nas su čak bili poželjni. Jedan od naših 
ciljeva, ciljeva ansambla Anton Pann, bio je da 
suvremenim skladateljima kao izvor nadahnuća 
ponudimo ovaj tip glazbe i eto, ovim smo pro-
jektom pokazali da se takva glazba može vrlo 
dobro prožeti, obogatiti svime što trenutno do-
pušta suvremena glazba te tehnološki napredak 
na području glazbe i glazbene produkcije. Nije 
uopće bilo teško približiti to dvoje, naprotiv, tako 
se lijepo složilo kao da je tako i trebalo biti. Bio je 
to na neki način i dokaz onoga što smo naslućiva-
li, to jest da ova glazba može ponuditi puno više 
nego što trenutno znamo.

• To je, dakle, stara glazba koja može biti prisut-
na na suvremenoj sceni prilično živo, glazba koja 
može komunicirati, a na koncu i razvijati se.

Točno, to je živa glazba, glazba koja dokazuje 
svoju valjanost, korisnost i dubinu. Ta glazba nudi 
puno i samo je potrebno da onaj tko stvara vezu 
između jednog i drugog dijela ima dovoljnu glaz-
benu spremu, da bi mogao razumjeti tu glazbu i 
korektno joj prići.

Slušajući u zadnje vrijeme jazz i razgovarajući s 
različitim melomanima došao sam do zaključka da 
se istočni jazz trenutno nalazi na vrhuncu jer može 
jako puno ponuditi. Orijentalni džezisti vrlo su 
otvoreni, u smislu da nesputano unose taj zapad-

• Revenind la distanța, sau apropierea dintre 
cele două lumi, astăzi muzica electronică este 
prezentă bineînțeles pe tot globul. În studioul 
din Zagreb voi ați venit cu bagajul cultural al 
lumii estice, cu repertoriul muzicii vechi ro-
mânești, dar și cu instrumente vechi, lăuta ara-
bă, sazul și cavalul; cei de la Capisconne Elec-
tro Unity au venit cu tehnica modernă, chitări, 
bas, tobe, saxofon dar și muzica electronică. 
Cum ați perceput chestiunea asta, a fost prea 
mult, prea departe? 

Nu, dimpotrivă. A fost chiar foarte faină apro-
pierea și binevenită, pentru că așa cum spuneam, 
pentru cei care stăpânesc bine sistemele modale 
nu este o greutate să facă un pas către sistemul 
tonal, astfel că nu ai nicio problemă să faci niște 
joncțiuni și niște adaptări care pot fi abordate și 
pe instrumente de tipul celor aduse în proiect de 
Capisconne, inclusiv așadar pe cele electronice. 
Inserțiile electronice, cum am spus, pentru noi 
au fost chiar dorite. Unul din scopurile noastre, 
ale Ansamblului Anton Pann, a fost să propu-
nem compozitorilor actuali ca sursă de inspirație 
acest tip de muzică și iată că prin acest proiect 
am demonstrat că merge foarte bine o astfel de 
muzică presărată și îmbogățită cu tot ceea ce per-
mite în momentul de față muzica contempora-
nă, progresul tehnologic în materie de muzică și 
producție muzicală. N-a fost nicio problemă să le 
apropiem, dimpotrivă, au venit atât de frumos de 
parcă așa ar fi trebuit să fie. A fost oarecum și o 
demonstrare a ceea ce intuiam, anume că această 
muzică poate oferi mult mai mult decât știm noi 
în momentul de față. 

• Așadar o muzică veche dar care poate fi pre-
zentă pe scena actuală în mod destul de viu, o 
muzică care poate comunica și până la urmă 
care se poate și dezvolta.

Corect, ea este o muzică vie, o muzică care își 
demonstrează valabilitatea, utilitatea și profunzi-
mea. Muzica aceasta oferă foarte multe și trebuie 
doar ca acel care face joncțiunea dintr-o parte în 
alta să fie suficient de pregătit la nivel muzical, 
să poată înțelege și aborda corect această muzică. 
Ascultând jazz în ultimul timp și discutând cu di-
feriți melomani eu am ajuns la concluzia că jazzul 
oriental în momentul de față se află într-un punct 
culminant pentru că au foarte multe de oferit. 
Sunt foarte deschiși, în sensul că aduc cu lejeri-
tate partea asta apuseană în muzica orientală, fac 
un melanj foarte fain pe care mulți din Occident 
n-au reușit să-l facă pentru că ei nu stăpânesc 
limbajul muzical oriental, pe când jazzmani din 
Orient le cunosc pe ambele. 

• Referitor la scena muzicală din România, 
cunoști proiecte asemănătoare? La data aceea, 
până în 2011, mai exista ceva în zona asta?

Nu, pe muzica asta, pe muzica românească de 
sorginte orientală nu. Existau, bineînțeles, diverse 
înregistrări cu teme folclorice introduse în muzi-
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ni dio u istočnu glazbu, stvaraju vrlo dobar spoj 
koji mnogi na Zapadu nisu uspjeli ostvariti jer ne 
vladaju istočnim glazbenim jezikom, dok istoč-
njački džezisti poznaju oba.

• U vezi s glazbenom scenom u Rumunjskoj, 
jesu li ti poznati slični projekti, je li tada, do 
2011., postojalo nešto slično u tom području?

Ne, u ovoj glazbi, rumunjskoj glazbi orijen-
talnih izvora, ne. Postojale su, naravno, razne 
snimke u kojima su folklorne teme unijete u 
jazz, i to još od sedamdesetih-osamdesetih godi-
na. Vrlo uspjele snimke, uostalom. No mi smo 
ipak prvi koji su napravili konkretan korak pre-
ma staroj rumunjskoj glazbi orijentalnih izvora, 
dakle prvi koji su osnovali ansambl i prihvatili se 
proučavanja orijentalnoga jezika: vidjeli smo koje 
su sličnosti i razlike i pošli dalje – prešli na djela. 

U Rumunjskoj danas postoji više takvih an-
sambala, uspješnijih ili manje uspješnih. Imamo 
čak dva ansambla sastavljena od mladih koji su 
s Istoka došli u Rumunjsku na studije, završili 
Konzervatorij kod nas, a potom se trajno nasta-
nili ovdje, vidjeli što mi radimo i shvatili da po-
stoji formirana publika za tu vrstu glazbe. Ima 
i ansambala koji slijede folklornu liniju Antona 
Panna, u smislu glazbe sela i varošica. Mislim da 
bi se moglo reći da smo stvorili smjer. Stvorili 
smo i publiku koja će slušati takvu glazbu. Dok 
mi nismo poduzeli taj korak, na primjer, u Ru-
munjskoj nitko nije svirao Dimitrija Cantemira. 
A evo, sada svi hoće izvoditi Cantemira, barem 
tri ili četiri ansambla bave se njegovom glazbom, 
a da i ne spominjem koliko ansambala sada na 
repertoaru ima Antona Panna. 
• Vratimo se pretkraj dvjema stvarima. Što je 
uslijedilo nakon zagrebačkoga projekta ili: što 
nije uslijedilo? Kakve su bile reakcije, ako ih je 
uopće bilo?

Nažalost, tada nismo imali kapacitet ili mo-
gućnost ponuditi rumunjskoj publici proizvod 
koji je nastao u Hrvatskoj; on je vjerojatno više 
kružio u Hrvatskoj negoli u Rumunjskoj; tek u 
zadnjih nekoliko godina imam mogućnost staviti 
taj proizvod na raspolaganje rumunjskoj publici. 
Ali u tom trenutku, on je već bio pomalo zasta-
rio, u smislu da su se u međuvremenu pojavili 
drugi takvi projekti. U ono vrijeme bilo bi to 
nešto nečuveno, zasigurno bi imalo uspjeha kod 
šire publike. U trenutku kad je publika došla u 
interakciju s ovom glazbom – interakcija je bila 
zanimljiva, pobudila je radoznalost i ocjene su 
bile pozitivne, ali nije bilo uspjeha u široj publi-
ci: došli smo prilično kasno na tržište koje je u 
međuvremenu već pošlo tim smjerom. Mislim da 
ni u Hrvatskoj projekt nije stigao na nacionalnu 
razinu, možda samo na lokalnu…

• Da, tako je. Iz financijskih razloga, projekt se u 
Hrvatskoj sveo na suradnju u studiju, snimanje 
CD-a i održavanje jednoga koncerta. Održan je 
samo jedan koncert u Zagrebu, možda je trebala 

ca jazz, și aceasta încă din anii 70-80. Sunt niște 
înregistrări foarte reușite de altfel. Însă noi sun-
tem oarecum primii care au făcut un pas concret 
spre muzica veche românească de sorginte ori-
entală, așadar primii care au făcut un ansamblu 
și s-au apucat să studieze limbajul oriental: am 
văzut care sunt diferențele și asemănările și am 
trecut mai departe la fapte.

În România în prezent sunt mai multe ansam-
bluri de acest gen, mai mult sau mai puțin reu-
șite. Avem chiar vreo două ansambluri formate 
din tineri care au venit din Orient în România la 
studii, au făcut Conservatorul la noi, și care s-au 
stabilit până la urmă aici definitiv, au văzut deja 
ceea ce făceam noi și au sesizat că există un public 
format pentru astfel de muzică. Mai sunt și une-
le ansambluri care merg pe linia lui folcorică din 
Anton Pann, în sensul de muzică țărănească, mu-
zică de târg. Cred că s-ar putea spune că am creat 
un curent. Am creat și un public care să asculte 
astfel de muzică.  Până să facem noi acest pas, de 
exemplu, Dimitrie Cantemir nu se cânta deloc în 
România. Iată că acum toată lumea vrea să cânte 
Cantemir, sunt cel puțin 3 sau 4 ansambluri care 
se ocupă de muzica lui, nu mai spun de câte an-
sambluri au acum în repertoriul lor muzica lui 
Anton Pann. 

• Să ne întoarcem la două lucruri spre final. 
Ce a urmat proiectului din Zagreb, sau ce n-a 
urmat? Care a fost feedbackul, dacă a existat 
vreunul?

Din păcate noi n-am avut atunci capacitatea 
sau posibilitatea de a oferi publicului din Româ-
nia produsul creat în Croația; el a circulat proba-
bil mai mult în Croația decât în România; de abia 
acum câțiva ani am avut posibilitatea de a pune 
produsul și la dispoziția publicului din România. 
Dar în acel moment, el era un pic depășit, în sen-
sul că între timp mai apăruseră astfel de proiecte. 
La vremea respectivă ar fi fost un lucru inedit, cu 
siguranță ar fi avut o priză la public mai mare. 
În momentul în care publicul a interacționat cu 
această muzică – interacțiunea a fost interesantă, 
a trezit curiozitatea și aprecierile sunt pozitive, 
doar că n-a avut succes la un public mare: a venit 
destul de târziu pe o piață care deja se dusese pe 
linia aceasta între timp. Cred că nici la nivelul 
Croației nu a ajuns la un nivel național, poate 
doar local...

• Da, așa este. Din rațiuni financiare, proiectul 
din Croația s-a rezumat la colaborarea din stu-
dio, înregistrarea unui CD și susținerea unui 
concert. A fost un singur concert în Zagreb, 
era poate nevoie de o a doua etapă care să se 
axeze pe promovare, mai multe concerte?

Da, era nevoie de o continuare. Urmarea fru-
moasă a fost că  atât eu cât și Ivan am încercat să 
cunoaștem mai mult despre celălalt univers mu-
zical și cel puțin la mine s-a născut dorința de a 
mai face astfel de proiecte, experimente cu muzi-
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postojati i druga etapa, koja bi se usredotočila 
na promociju, više koncerata?

Da, bio je potreban nastavak. Lijepa posljedica 
bila je da smo i ja i Ivan pokušali saznati više o 
onom drugom glazbenom univerzumu i rodila se, 
barem kod mene, želja za drugim takvim projek-
tima, eksperimentima s jazzom. Budući da nismo 
imali mogućnost održati niz koncerata kojima bi-
smo promovirali snimku nastalu u studiju, projekt 
je ostao pomalo izdvojen. Nije u to vrijeme uspio 
potaknuti diskusije i možda kasnije i neki glazbeni 
smjer, barem u području balkanske glazbe. Jer ono 
što smo mi radili nije nužno bilo neviđeno u dru-
gim zonama, recimo u Turskoj. Bilo je neviđeno za 
nas, u Hrvatskoj ili u Rumunjskoj.

• Sada, nakon skoro deset godina od realizacije, 
kako gledaš na taj projekt? Vrijeme može promi-
jeniti ocjenu, nabolje ili nagore – vjeruješ li još 
uvijek u njegovu vrijednost?

Možda bi u pogledu tehničke realizacije albuma 
mogao biti poboljšan. Normalno, uvijek kasnije 
nađemo poneku manu. Ali projekt je sam po sebi 
vrijednost i možda bi – kad bi bio dotjeran u onim 
sitnicama koje zahtijevaju nešto više pozornosti – 
proizvod i danas bio aktualan. U međuvremenu 
smo prikupili iskustvo i nove informacije u ovim 
smjerovima, ali naravno, vrijednost ostaje, sa svo-
jim sitnim nesavršenostima – album ostaje relevan-
tan dokument i možda može biti referenca za to 
vrijeme, ali trebalo bi ga opet približiti publici. A to 
bi, na koncu, moglo rezultirati i novim albumom, 
polazeći od ideje prvoga.

• Bilo bi lijepo da se to dogodi i nadam se da će 
se jednom ostvariti. Za kraj, možda bi nam htio 
reći nekoliko riječi o onome na čemu sada radi-
te, novim projektima, snimkama, koncertima…

Mi smo upravo predstavili novi album, zapra-
vo nastavak našega rada iz 2017., kad smo uspjeli 
snimiti sve skladbe za koje je dokazano autorstvo 
Dimitrija Cantemira, riječ je o ukupno 18 komada 
od ukupno 354 koliko ih ima u njegovoj zbirci.

Ove smo godine realizirali nastavak tog pro-
jekta, novi album Cantemir Melo predstavili smo 
nedavno u Narodnoj operi u Bukureštu, baš 7. li-
stopada [2021.]. I nadamo se da ćemo ići dalje s 
novim albumima iz zbirke glazbenih komada koje 
je prikupio Dimitrie Cantemir. Sada imamo i nove 
instrumente koji pripadaju istočnoj zoni, ali koji su 
bili u uporabi i na našem području, pokušavamo 
konkretizirati poseban sound, a da istodobno ne 
odustanemo od klasičnih instrumenata koje ima-
mo u ansamblu, na primjer violončela i violine, što 
stvara zanimljiv zvučni spoj.

• Constantine, puno ti hvala za intervju, bilo mi 
je zadovoljstvo ponovo te čuti i ponovo razgova-
rati s tobom.

Hvala i tebi, sve najbolje do novog susreta!

Prijevod: Ivana Olujić

ca jazz. Fără să fi avut posibilitatea de a susține o 
serie de concerte prin care să promovăm înregis-
trarea din studio, proiectul a rămas oarecum sin-
gular. N-a reușit la vremea respectivă să stârneas-
că discuții și ulterior poate și un curent în direcția 
aceasta, cel puțin pe zona muzicii Balcanilor. Pen-
tru că ceea ce am făcut noi nu era neapărat ceva 
inedit în alte zone, să zicem în Turcia. Era inedit 
pentru noi, în Croația, sau în România. 

• Acum, la aproape zece ani de la desfășurare, 
cum vezi proiectul acesta, timpul poate schim-
ba aprecierea, în bine sau în rău, mai crezi în 
valoarea lui?

Poate că în ceea ce privește realizarea tehnică 
a albumului, ar mai fi putut fi îmbunătățit. Este 
normal, întotdeauna mai găsim câte o hibă. Dar 
proiectul în sine este de valoare și poate că dacă 
era îndreptat în acele mici locuri în care ar fi fost 
necesară o atenție mai sporită, produsul ar fi unul 
viabil și acum. Între timp am acumulat experiențe 
și informații noi în aceste direcții, dar bineînțeles, 
valabilitatea rămâne, cu micile lui imperfecțiuni – 
albumul rămâne un document relevant și poate fi 
ceva de referință pentru vremea respectivă, dar ar 
trebui din nou adus în atenția publicului. Aceas-
ta, până la urmă, ar putea să genereze, poate, și un 
nou album, pornind de la ideea primului. 
• Ar fi foarte frumos să se întâmple acest lu-
cru și sper să se realizeze într-o zi. Pentru final, 
dacă vrei să ne spui câteva cuvinte referitoare 
la ce lucrați acum, noi proiecte, înregistrări, 
concerte...

Noi tocmai am lansat un nou album, o conti-
nuare de fapt a unui proiect al noastru din 2017 
când am reușit să înregistrăm toate compozițiile 
pentru care s-a demonstrat că au fost compuse de 
Dimitrie Cantemir, e vorba despre 18 piese din 
totalul de 354 câte sunt în colecția lui.
Anul acesta am realizat continuarea acelui pro-
iect, noul album Cantemir Melo l-am lansat de 
curând la Opera Națională din București, chiar 
în 7 octombrie [2021]. Și sperăm să mergem 
mai departe cu noi albume din colecția de pie-
se culese de Dimitrie Cantemir. Acum avem și 
noi instrumente care aparțin de zona orientală 
dar care atunci erau în uz și pe teritoriul nostru, 
încercăm să concretizăm un sound specific, dar în 
același timp fără să renunțăm la instrumentele de 
factură clasică pe care noi le avem în ansamblu, 
de exemplu violoncelul și vioara, ceea ce crează o 
îmbinare sonoră interesantă.

• Constantin, mulțumesc mult pentru inter-
viu, a fost o plăcere să discutăm și să ne auzim 
din nou.

Mulțumesc și eu, să ne revedem cu bine!
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CARTEA PENTRU COPII
 DJEČJA KNJIŽEVNOST

Emil Gârleanu
DUPĂ 
ASEMĂNAREA 
LOR!

NA SLIKU 
NJIHOVU!

Deși este autorul unor excelente nuvele destinate 
cititorilor adulți (de ex. Nucul lui Odobac), scrii-
torul român Emil Gârleanu (1878-1914) este cu-
noscut publicului larg prin volumul său de schițe 
pentru copii intitulat Din lumea celor care nu cu-
vântă. Cert este că literatura bună nu cunoaște 
limite de vârstă, așa că și adulții se vor delecta 
în egală măsură citind acest volum. Schițele Din 
lumea celor care nu cuvântă sunt de fapt povestiri 
foarte scurte despre animale și destinele lor – isto-
risind adesea despre moarte în lumea animalelor 
tocmai din perspectiva unui animal, fiind câteo-
dată vorbă de un câine de la țară, fidel, dar bătrân 
iar câteodată de o musculiță nesăbuită și lacomă. 
Pentru cititorii revistei Verso am ales însă o schiță 
puțin diferită...

Făcuse Dumnezeu aproape toate lighioanele pă-
mântului. Îi rămăsese de înviețuit numai câteva. 
Pe acestea se hotărî să le plăsmuiască după sfatul 
celorlalte. Astfel putea să cunoască și inima și 
mintea acelor cărora le dăduse suflet mai dinainte.

Așa, după povața leului, care vroia să știrbeas-
că din măreția tigrului, făcu mâța; după gustul 
raței, zuliară pe lebădă, făptui gâsca; după placul 
elefantului, ironist, născu șoarecele. Ascultă chiar 
pe măgar, care-l rugase că, decât ar mai face un 
dobitoc pe lume, mai bine i-ar lungi lui urechile, 
doar-doar o putea prinde un sunet mai armonios.

Dumnezeu știa că fiecare din vietățile aceste își 
vor avea pe pământ menirea lor; că, cu cât vor fi 
mai multe, cu atât se vor înlesni mai bine una pe 
alta; că nici urechea măgarului n-o să prindă nota 
privighetoarei, după cum nici mărimea elefantu-
lui n-o să poată batjocori micimea șoarecelui.

De aceea Atotputernicul se plimba pe pământ, 
întrebând și ascultând în dreapta și în stânga. În-
tr-un rând, odihnindu-se pe o piatră, se gândea 

Iako je autor izvrsnih novela namijenjenih odra-
slom čitateljstvu (npr. Odobacov orah), rumunj-
ski književnik Emil Gârleanu (1878.-1914.) naj-
poznatiji je po zbirci crtica za djecu naslovljenoj 
Iz svijeta nemuštih. Dobra književnost, naravno, 
ne poznaje dobne granice, pa će u njima podjed-
nako uživati i odrasli. Crtice Iz svijeta nemuštih 
zapravo su vrlo kratke priče o životinjama i njiho-
vim sudbinama – često o smrti u životinjskome 
svijetu, i to upravo iz perspektive životinje, bilo 
da je to vjerni, ali ostarjeli seoski pas ili lakomisle-
na i pohlepna mušica. Za čitatelje Versa izabrali 
smo ipak jednu nešto drugačiju…

Ivana Olujić

Stvorio Bog gotovo sve zvijeri zemaljske. Ostalo 
mu još samo nekoliko da ih oživotvori. A te od-
luči načiniti po savjetu ostalih. Na taj će način 
moći upoznati i srce i um onih kojima je već prije 
udahnuo dušu.

I tako, po savjetu lava, koji je htio umanjiti 
tigrovu veličinu, stvori mačku, po ukusu patke, 
zavidne labudu, zaživi gusku, po volji slona, sklo-
noga ironiji, utjelovi miša. Posluša čak i magar-
ca, koji ga zamoli da, umjesto da stvori još jedno 
živinče zemaljsko radije njemu izduži uši, pa će 
možda čuti pokoji skladniji zvuk.

Znao je Bog da će svako stvorenje na zemlji 
imati svoju svrhu; jer, što ih više bude, to će jed-
ni drugima bolje pomagati; jer ni magarčevo uho 
neće uhvatiti slavujeve note, kako ni slonova veli-
čina neće biti poruga miševoj malenkosti.

Zato je Svemogući hodao zemljom ispituju-
ći i slušajući na sve strane. U jednom trenutku, 
odmarajući se na kamenu, razmišljao je kako bi 
stvorio još jedno leteće biće. Stade tražiti pogle-
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cum să mai dea o viețuitoare aerului. Și cum căta 
cu ochii primprejur, iată că vede: sub o frunză, o 
broască; o albină și-un fluture pe câte o floare; și-n 
mijlocul unei mreje, țesute între două crengi, un 
păianjen.

Dumnezeu zâmbi, le chemă la el și le spuse:
– Ascultați, vietăților, vreau să vă dau pe ziua de 

astăzi încă o tovarășă. Doresc să aud povața voastră 
– cum și ce înfățișare Să-i alcătuiesc. Mergeți de vă 
sfătuiți dintru-ntâi între voi și veniți cu lucrul gata.

Cele patru viețuitoare se traseră mai la o parte, 
în sfat.

– Bine, dragilor, se umflă broasca, nu-i ajunge 
preasfântului că ne are pe noi? O să lase atâtea ființe 
pe pământ, că nu ne-o ajunge cu ce ne hrăni. Ia să-i 
croim noi o dihanie cum n-a mai văzut nimeni, 
doar l-om sătura.

Și șu-șu-șu, șu-șu-șu, se sfătuiră! Apoi, câteșipa-
tru, veniră în fața Domnului.

– Ei? le întrebă Dumnezeu. Tu, broasco, ce sfat 
îmi dai?

– Înalt-preasfinte, zise broasca, priviți-mi ochii 
și faceți-i noii viețuitoare la fel.

– Bun! Dar tu, fluture?
– Priviți-mi trupul.
– Bun! Dar tu, albină?
– Priviți-mi aripile.
– Bun! Dar tu, păianjene?
– Priviți-mi picioarele.
– Bun! Foarte bine! răspunse Dumnezeu și 

zâmbi: ochi de broască, trup de fluture, aripi de al-
bină și picioare de păianjen! Iată lighioana pe care 
o doreau ele!

Dihăinile se uitară una la alta.
– Acum să-l vedem, zise albina, încet, broaștei.
Dar Dumnezeu blagoslovi în aer, apoi întinse 

palma. Și în mâna Domnului răsări, deodată, noua 
viețuitoare.

– Iată sora voastră. Vă place?
Cele patru sfătuitoare răspunseră, codindu-se:
– Da... mărite Doamne!...
Și Dumnezeu înțelese că noua viețuitoare era 

într-adevăr frumoasă.
Tocmai în clipa aceasta uite și-o șopârlă. S-o în-

trebe și pe asta, se gândi Dumnezeu.
– Ei, tu, șopârlă, ce zici că-i mai lipsește ființei 

acestea ca să se desăvârșească sfatul celor patru to-
varășe ale tale?

– Sprinteneala mea, Doamne, răspunse cu acre-
ală șopârla.

– Fie! Du-te! porunci Dumnezeu făpturii celei 
noi care se ridicase pe vârful degetului său.

Și așa, din răutatea celor cinci viețuitoare, zbu-
ră, pentru întâia oară pe pământ, nebunatica și gin-
gașa libelulă.

Dar ar fi nedrept să nu se știe că dintre toate viețu-
itoarele numai rândunica fusese mărinimoasă. Ea 
rugă pe Dumnezeu să dea viață unei rândunele mai 
chipeșe ca ea. Și Dumnezeu îi făcu hatârul: însu-
fleți lăstunul. Dar pentru inima cea bună a rându-
nicii o lăsă tot pe dânsa mai frumoasă.

dom uokolo pa evo što ugleda: ispod lista, žaba; 
pčela i leptir svaki na svom cvijetu; a u sredini 
mreže ispletene između dviju grana, pauk.

Bog se nasmiješi, pozva ih k sebi pa im reče:
– Slušajte, stvorenja, danas vam želim darovati 

još jednog druga. Hoću čuti vaše savjete – kakvo 
i koje obličje da načinim. Idite i posavjetujte se 
među sobom pa se vratite kad stvar bude gotova.

Četiri bića povukla se na osamu poradi vije-
ćanja.

– Pa dobro, dragi moji – napuhne se žaba – zar 
mi nismo dovoljni Presvetom? Toliko će stvorova 
biti na zemlji da nećemo imati što jesti. Hajde 
da mi stvorimo živinu kakvu nitko još nije vidio, 
valjda će ga to zadovoljiti.

I šu-šu-šu, šu-šu-šu, vijećaše oni! A onda svih 
četvero dođoše pred lice Gospodnje.

– I? – upita ih Bog. – Ti, žabo, što mi savje-
tuješ?

– Presveti – reče žaba – pogledajte moje oči i 
načinite iste takve novome stvorenju.

– Dobro! Leptiru, a ti?
– Pogledajte moje tijelo.
– Dobro! Pčelo, a ti?
– Pogledajte moja krila.
– Dobro! Pauče, a ti?
– Pogledajte moje noge.
– Dobro! Odlično! – odgovori Bog i nasmiješi 

se: oči žabine, tijelo leptirovo, krila pčelina i noge 
paukove! Eto zvijeri koju oni hoće!

Stvorovi se međusobno pogledaše.
– Hajde da i to vidimo – reče pčela, potiho, 

žabi.
Na to Bog blagoslovi u zraku, a onda ispruži 

dlan. I na ruci se Gospodnjoj odjednom pojavi 
novo stvorenje.

– Evo brata vašega. Dopada li vam se?
Četiri vijećnika odgovoriše oklijevajući:
– Da... uzvišeni Gospode!...
I Bog shvati da je novo stvorenje uistinu lijepo.
U tom trenutku eto i guštera. Da upita i nje-

ga, pomisli Bog.
– Hej, gušteru, što misliš da nedostaje ovom 

stvoru da se ispuni volja tvojih četiriju drugova?
– Moja okretnost, Gospode, odgovori gušter 

kiselo.
– Neka bude tako! Idi! – zapovijedi Bog no-

vom biću koje se popelo se na vrh njegova prsta.
I tako, od pakosti onih pet stvorenja, poleti, 

prvi put na zemlji, nestašno i nježno vretence.

Ali ne bi bilo pošteno da se ne zna kako među 
svim stvorenjima samo lastavica bijaše plemenita. 
Ona zamoli Boga da udahne život lastavici nao-
čitijoj od nje same. I Bog joj učini po volji: stvori 
piljka. Ali zbog dobra lastavičina srca, ona ostane 
ljepša.

Prijevod: Mihaela Štriga Zidarić
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ATELIER DE TRADUCERE 
CU STUDENȚII
  PREVODITELJSKA RADIONICA   
SA STUDENTIMA

„Nova generacija rumunjske književnosti (…) ro-
dila se, simbolički, iz fetusa na naslovnici njegove 
debitantske knjige Psovačke pripovijesti (Povestiri 
cu înjurături, 2000.)…“ piše Marius Chivu u 
svom osvrtu na djelo prerano preminuloga ru-
munjskog književnika Sorina Stoice (1978.-
2006.). Zajednički jezik (O limba comună, 2005.) 
njegova je treća samostalna prozna zbirka. 

Iako upravo u pripovijesti Škare tvrdi da nikada 
nije imao dar zapažanja, Stoicina se proza odli-
kuje upravo zapažanjem detalja, neuobičajenim 
kutom gledanja na svakodnevne situacije, opu-
štenim jezikom na granici šatrovačkog, često 
eliptičnom rečenicom, pomalo osebujnim hu-
morom, ali i dubokim promišljanjem ugniježde-
nim u neočekivani kontekst banalnih prizora.

Ivana Olujić
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Škare
Mislim da sam imao četiri godine ili čak malo 
manje kad mi se dogodilo ovo što vam sada pri-
čam. Sjećanja su nejasna. Do sada se ne sjećam ni 
godišnjeg doba. Bio sam u vrtu iza kuće zajedno 
sa svojim ocem. Imao je posla. Popravljao je ogra-
du ili nešto tako. Ili je palio veliku vatru. Rekao 
sam vam da se ne sjećam dobro. Skupljao je slo-
mljene grane, orahove grančice, osušeno lišće. 
Eto, ako je lišće bilo suho, to znači da je bila je-
sen. Ili ne. Bila je blaga vrućina, neko lijeno sun-
ce, nešto takvo. Sa četiri godine vidiš život bliže 
tlu. Odozdo. Druga perspektiva. 

Problem je što sam ja tamo radio. Nisam ra-
dio ništa. Jednostavno, bio sam. U tim godinama 
nitko nije opsjednut idejom da treba stvarno ne-
što raditi. Dovoljno je da i ti negdje postojiš. Da 
ti je to dopušteno. 

No, u nekom momentu tata je i meni našao 
korist. Trebao je one škare kojima se reže loza, 
jabuke. Ne znam kako se zovu. Ni onda nisam 
znao. Znam kako su izgledale. Vidio sam nešto 
slično. Škare nisu imale potrebu za imenom da bi 
ih se shvatilo. Da bi postale korisne. Kaže se da 
naučiti ime nekog predmeta znači naučiti način 
kako se taj predmet može dobiti. Ovdje se to, eto, 
ne potvrđuje.

Škare su se nalazile u ostavi, na klupi zajedno 
sa ostalim alatom. Od mjesta na kojem sam se 
nalazio kada mi se dan zadatak i te klupe u ostavi 
je bilo otprilike 200 metara. Zamoran put za te 
godine. Cijela ekspedicija. Otišao sam po škare i, 
iznenađujuće, našao ih u tom moru predmeta u 
ostavi. Pile, čekići, bušilica, čavli, rašpa. To je bilo 
tamo. I piljevina. Mokra piljevina prosuta posvu-
da. Kažem kako sam na iznenađenje našao ono 
što sam tražio jer nikada nisam imao dar zapaža-
nja. Neka vrsta zbunjenosti, smušenosti. I danas 
hodam smušeno po kući tražeći krpu ili kemijsku 
koje su mi već u ruci. Ništa ne vidiš, kako bi mi 
prigovarao otac. 

Tada sam uzeo škare i brzo otišao. Morao sam 
samo dovršiti misiju. No na tom putu u nekom 
trenutku pozornost mi je privukla živica i počeo 
sam ju rezati tim škarama po koje sam pošao. 
Odrezao sam grančicu i bio fasciniran čudesnim 
karakteristikama škara, značajkama koje sam tada 
stvarno otkrio. Fascinirala me glatkoća rezova, li-
šće koje je padalo, sok koji je curio na tim rezovi-
ma. Ne znam koliko vremena sam ostao tamo ra-
deći, brsteći tu ogradu. Vjerojatno dosta, jer u 
danom momentu opazio sam grumen zemlje 
kako se dokotrljao do mojih nogu. Grumen je bio 
bacio mog tata. „Hajde čovječe, što radiš tamo?“ 
Onda sam shvatio značenje prijašnjih psovki. Ni-
sam znao kome su bile upućene i tko ih izgovara. 
Ostao sam tamo u stanju poput ovoga danas.

Pa kako ja, dovraga, pišem kad sam tako zbu
njen, smeten? – to je pitanje. Kad uopće ne shva-

ćam što je od onoga što mi se događa bitna činje-
nica, a što samo popunjava prostor. Kad sam uvi-
jek išao u jednom smjeru i završio u drugom. 
Štrebao sam upišem pravo – i stigao na novinar-
stvo. Pokušao sam postati novinar – a došao do 
toga da se bavim prozom. Želim se baviti prozom 
– a to rezultira nekom vrstom antropologije za 
zezanciju.

To je to. Eto, davno kad sam bio operiran, kad 
su mi izvadili tumor – jer moje veze sa bolnicama 
nisu od jučer – doktori su mi rekli kako su tamo 
našli nešto sumnjivo, neku vrstu nediferenciranih 
stanica.

Imam dvadeset i nešto godina. Vjerojatno 
sam vam već rekao. Revolucija se dogodila negdje 
na polovini mojih sadašnjih godina. Radi se o po-
lovini psihološke dobi. Revolucija me slomila na 
dva dijela. Ostavila me na cjedilu. Zapravo, cijela 
generacija je jednako nastradala. Imali smo otpri-
like dvanaest godina. I organizam je bio u fazi 
revolucije. Revolucije prevrata, veličanstvenih 
postignuća. 

Jedan je kritičar rekao za mene da sam vrsta 
bića sa čudnim sastavom. Niti/niti. Između i iz-
među. I/i. Kontradiktorno biće. Slučaj. Od tuda 
dolaze i profesionalne nevolje. Problemi koje 
imam s profesorima antropologije, sociologije, 
koji me optužuju da literaliziram, polemike s 
proznim piscima koji, naprotiv, smatraju da pre-
tjerano teoretiziram, da se pravim znanstvenik, a 
ono čime se ja bavim podsjeća na kulturno lakr-
dijaštvo. Da se teorija uopće ne uklapa u književ-
ni tekst, a i obrnuto zapinje. Neki profesori su me 
smatrali pjesnikom. Jezik za zube, pjesniče! Pro-
zaisti – napadnim teorijom. U svakom slučaju, 
imam hibridan stil, s parodičnim pojavama po-
drugljivog teksta. Moji tekstovi su samo pretpo-
stavljeni, iskreni. Ustvari, pišem tako jer nemam 
kamo. Ne može se drugačije. Trebao bih vam 
ukratko ispričati svoj život da shvatite. To ovdje i 
pokušavam napraviti. Ali započinjem ovako, s 
više strana, dok otkrijem određeni redoslijed. U 
srednjoj školi sam bio seoski roker, hard & heavy 
seljak, kako je rekao drugi kritičar. Neki koji je 
putovao između sela vječno okrivljavanih grad-
skih ljudi i grada sa dovoljno površno urbanizira-
nih individualaca. Sve ove su, kao što sam rekao, 
na granici. I rokerstvo i stanovanje. Ni sada ne-
mam stabilno prebivalište, ni jasnu perspektivu 
jedne profesije. Neusmjerenost identiteta koja mi 
ne da mira. Ovoga puta na kraju tjedna. Radio 
sam u novinama u gradiću Câmpini kamo sam 
putovao iz Bukurešta. Ili sam iz provincije migri-
rao u Bukurešt. 

Ne može se znati gdje sam bio doma. Možda 
zbog toga danas, za mene, skoro svatko postaje 
„Onaj drugi“. To što kažem je zasigurno izraz ta-
štine zbog različitosti, ali i samoće koju ponekad 
trebam ponovno osjetiti. Ali od svega toga mogu 
izvući i nekakav profit. Za mene je svako iskustvo 
neviđeno. Svaki izlazak u grad postaje neka vrsta 
antropološkog terena. Bliskije su mi tehnike defa-
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milijarizacije antropologa koji pokušava proma-
trati egzotičnost svakodnevnog života. Mogu se 
odvojiti, mogu se čuditi s najvećom lakoćom. I to 
zato što, rekao sam vam, nemam kamo. Ne poku-
šavam otkriti tko zna kakvu svoju zaslugu. Čak 
me zaokuplja moje stanje neodlučnosti. I opsjeda 
me pitanje moje bake: „dobro, dobro, pišeš knji-
ge, ideš na taj fakultet, objavljuješ po novinama, 
ali kako se to zove što ti radiš?“ Nemaš ime, ne 
postojiš. Ona ne zna odakle bi sa mnom počela, 
kako da mi se obrati. Nemam ime, ali se tako 
osjećam jako dobro. Ovo stanje lutanja je nekako 
i zanimljivije. Čak je i moja frizura mješavina 
grubijanskog i svježe uvezenog stila sa zapada. 
Otkad znam za sebe imam dugu kosu, dakle, 
drugu kombinaciju u mnogim kulturama sma-
tranu nečistom. Možda sam zbog toga u školi 
imao probleme s profesorima koji su mi naređi-
vali da se ošišam. Zabezeknut sam, zapanjen, li-
minalna stanja, a moja zapanjenost, neodlučnost 
su čak imale gastronomski izražaj, jer ne može se 
reći da ja naprosto jedem, nego sasvim nepred-
vidljivo kombiniram sve što nađem na stolu. Ko-
lač s palentom, juhu sa salatom od kupusa. I neću 
nastaviti dalje, da vam ne dam priliku da stvorite 
krivo mišljenje o meni. Nemam iskustva kao na 
primjer Pif, moj prijatelj koji je nakon jedne 
oklade pojeo Nivea kremu namazanu na kruh ili 
juhu s papirom, sok od rajčica, ajvar, apsolutno 
sve što je našao u kući. Ali, zato što sam se htio 
vratiti na ovo, čini mi se nevjerojatno interesan-
tno da su mi doktori onda rekli nešto fascinan-
tno povezano s tumorom koji su mi izvadili. Na-
vodno su u njemu bile nađene „nediferencirane 
stanice“. Nešto između. Čak ni stanice moga ti-
jela nisu imale usmjerenost, jasnu strukturu. Ne-
odlučne, promjenjive stanice. I ta dijagnoza mi je 
potvrdila pretpostavke. Problem je to je lil moj 
nestabilni temperament diktirao tijelu, a stanice 
su preuzele i predale su se ili je upravo tijelo 
odredilo moj neizvjesni identitet. Stanice su od-
lučile. Ono što preostaje je činjenica da je moja 
odsutnost statusa tom ekstremno interesantnom 
dijagnozom zadobila legitimnost. Tako da, što 
imate sa mnom? Ako sam ja tako napravljen, od 
stanica koje ne mogu biti ni imenovane? To je 
moje tijelo i oni koji kažu da njime pišemo ni-
malo se ne varaju. 

Kobasice
Moja pretpostavka je ova. Da većinu onih koji 
žive u Bukureštu zbrinjava rodbina iz provincije. 
Živjeti u Bukureštu je više oblik uobraženosti, 
luksuz koji trpe provincijalci koji ti moraju slati 
hranu. Ako, kako sam vas već savjetovao, dođete 
petkom ili nedjeljom na Sjeverni željeznički ko-
lodvor, vidjet ćete koliko se nosi jelonoša, koliko 
se dostava isporučuje.

Tako i sa mnom. Jednom mi se dogodilo ne-
što što mi je dalo na razmišljanje.

Raspored toga dana bio je ovakav, u jedanaest, 
pola dvanaest je dolazio vlak koji mi je donosio 
paket, zatim sam oko dva sata trebao ići na pred-
stavljanje neke knjige. Između pola dvanaest i dva 
sam imao dovoljno vremena da ostavim paket 
kod kuće i da odem na predstavljanje bez ikakve 
obaveze. Kako bi se moglo vulgarnije reći, da 
idem češkajući testise. Ali, budući da je to vulgar-
niji izraz, neću tako reći. Imam i ja svoje granice.

Prvi problem je bio paket. Jer to nije bio bilo 
kakav paket. To je bio paket hrane. Moji su bili 
zaklali svinju, tranširali ju i meni poslali nešto 
mesa i koju češnjovku. Jako dobre kobasice. Lu-
dilo. Izvrsne. Izvrsne kobasice, čuj što sam rekao! 
Sa timijanom.

Drugi problem je bio vlak. Jer je sniježilo i 
vlak je kasnio. I eto kako su kasnile kobasice i 
moja špikana vratina. Svinjski vrat, ne moj. Samo 
gluposti pričam. 

Što se kaže, govorio sam si, ako ne dođe do 
dvanaest, ostat ću još do jedan, a u dva obavezno 
idem.

Vlak je kasnio kojih dva sata. Za to vrijeme 
sam: 

dva puta pročitao sportske novine;
drhtao od hladnoće;
pažljivo, čak sumnjičavo, gledao na sat;
pojeo suho lisnato;
šetao od jednog do drugog kraja perona. 
Simo-tamo.
U pola dva je stigao vlak. Možete si zamisliti 

da više nisam imao vremena da ostavim kobasice 
u zamrzivaču. Uzeo sam ih sa sobom na to pred-
stavljanje do kojeg mi je stalo.

U vlaku je bilo hladno. A to je, s gledišta ko-
basica, bilo odlično. Jer se nisu odmrznule. Če-
kale su trenutak odmrzavanja za kada sam stigao 
na tu kulturnu veselicu. A tada su počele širiti 
mirise timijana. Ošurene svinje. Divne mirise. 
Na zidovima – požutjeli rukopisi velikih pjesnika 
– i moja crna torba koja širi lude mirise. I ozbilj-
ni ljudi sa doktoratima, koji su jedno pričali a 
drugo pušili. Zadimili su pjesnikovo predstavlja-
nje, ali misli… eee, njihove misli bile su na mo-
jim kobasicama.

Zapričao bih se s nekime i u nekom trenutku 
vidio kako je izgubio nit razgovora i počeo se 
smješkati. Činilo se da govori „meso“. Ili sam ja 
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tako vjerovao. Da mi želi ukrasti zalihu namirni-
ca za tekući tjedan. Kalorijski dodatak. Jer mu 
cure sline za kobasicama, pokvarenjaku jednom. 
Miris mesnice na tom predstavljanju. A kako je 
prehrana rumunjskoga pisca oskudna, shvaćate 
koji je snažan utisak stvarala moja torba. Moje 
kobasice. Ključna riječ je „moje“. Osjećao sam 
kao da će svi navaliti na mene da me liše kobasica. 
Svi su njuškali. Kao u onoj priči sa zmajem koji 
nabere nos i kaže Kosjenki: Čovječe, ovdje miriše 
na svinjetinu! Ili na ljudetinu. Više ne znam.

I eto, tako sam se prisjetio druge priče, o čo-
vjeku koji se u prosincu ’89. vraćao sa ocem sa 
sela gdje su klali svinju. Točno 22. su se vraćali u 
Bukurešt, u kojem je bila započela revolucija. 

Tamo na selu, okruženi rakijom i krvavicama, 
nisu čuli za bijeg Ceaușescua Prosviranog. Ili su 
nešto čuli na radiju, ali su svu tu halabuku uzeli 
za kakvu radiodramu o Danu državnosti. Ušavši 
u glavni grad, budale s još uvijek zamućenim 
umom na prvom raskružju vidjele su more ljudi 
koje se okomilo na njih. Ili su tako oni vjerovali. 
Da ta bujica ljudi ide prema njihovom autu. I 
normalno da je prva reakcija bila: čovječe, ovi su 
saznali da imamo pola svinje u prtljažniku i žele 
nas opljačkati. Tako je velika bila glad.

Stvari se nisu puno promijenile, jer me je pa-
nika rumunjskih pisaca koji žude za mojim koba-
sicama podsjetila na ovu priču. Predivna priča. I 
zapravo, nju sam vam trebao prvu ispričati. 

Studentica: Iva Osredečki

Mentorica: Ivana Olujić



69

CRITICĂ
      KRITIKA

IME JE PRVA 
ČOVJEKOVA 
MANA, ONO GA 
RAZLIKUJE OD 
DRUGIH

Ovako je govorio Setrak Melikjan, djed s majči-
ne strane, jedan od onih koje je mimoišao veliki 
pogrom: “‘Tko je patio, ne može ispričati priču 
onako kako se odvila, već samo vlastitu priču. 
Tko je patio, ne može razumjeti.’” I odmah za-
tim, nakon zatvorenog dvostrukog navodnika, 
slijedi pripovjedačeva rečenica: “Moji djedovi bili 
su jedni od tih vodiča koji hodaju ispred tebe ali 
se ne osvrću da vide slijediš li ih.” Zaista: “Kn-
jiga šapata” niz je upletenih vlastitih priča, koje 
uglavnom pripadaju onima koje pripovjedač zove 
“armenski starci iz mog djetinjstva”, ponavljajući 
ovu frazu poput inkantacije, pjevnog žalobnog 
refrena u masivnom tijelu ovoga romana od sko-
ro pet stotina stranica, što su ga za Sandorf pre-
veli Ana Brnardić Oproiu i Adrian Oproiu, i to 
s rumunjskog. A kako i zašto s rumunjskog, to 
ostavimo pažljivijem čitatelju za kasnije, jer je u 
ovoj knjizi važno što je prije čega ispričano, pa 
onda neka i u priči o knjizi bude važna ista stvar.

“Knjiga šapata” je, kao što se već sluti, poro-
dični i društveni roman, roman-freska o armens-
koj povijesti, od pogroma iz 1895, preko pogro-

Miljenko Jergović

NUMELE ESTE 
PRIMUL DEFECT AL 

OMULUI, ACESTA 
ÎL DEOSEBEŞTE DE 

CEILALȚI

Așa spunea Setrak Melikian, bunicul din partea 
mamei, unul dintre cei pe care marele pogrom 
i-a ocolit „Cine a suferit nu poate spune poves-
tea așa cum a fost, ci doar propria poveste. Cine 
a suferit, nu poate înțelege.” Și imediat, după 
ghilimelele duble închise, urmează comentariul 
naratorului: „Bunicii mei au fost dintre acele că-
lăuze care merg în fața ta, dar nu întorc capul să 
vadă dacă te afli în urma lor.” Într-adevăr: „Car-
tea șoaptelor” este o serie de povestiri personale 
întortocheate, care, în cea mai mare parte aparțin 
acelora pe care naratorul îi numește „bătrânii ar-
meni ai copilăriei mele”. Sintagma se repetă ca 
o incantație, un refren trist fredonat în corpul 
masiv al acestor aproape cinci sute de pagini ale 
romanului tradus, din limba română, de Ana Br-
nardić Oproiu și Adrian Oproiu, pentru agenția 
literară Sandorf. Cum și de ce din limba română, 
este o întrebare al cărei răspuns va fi păstrat pen-
tru mai târziu. Din moment ce în această carte 
este important mai întâi ceea ce se povestește, ne 
dorim ca în povestea despre carte lucrurile să stea 
la fel.

recenzija Knjige šapata 
Varužana Vosganjana
(Jutarnji List, 27. svibanj 2017.)

recenzie la ediția croată a 
romanului Cartea şoaptelor de 

Varujan Vosganian
(Jutarnji list, 27. 05. 2017.)
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ma iz 1915, od onoga 26. kolovoza 1896. kada 
je Armen Garo, diplomirani inženjer agronomi-
je, upao s grupom boraca u Osmansku banku, 
zaprijetivši da prestanu pokolji jer će inače dići 
u zrak sef i sve novce, turske i europske, koji se 
nalaze u njemu, preko osvete organizirane sku-
pine očajnika, koji su u akciji nazvanoj Neme-
sis pobili skoro sve inicijatore pogroma iz 1915, 
tog prvog genocida našega vijeka, do dana kada 
je osamdesetogodišnji Armenac Kurken Janikjan 
1973. pozivajući se na istu osvetu u Los Angelesu 
ubio turskog konzula i njegova tajnika. Ali sve 
vrijeme to je jedna vrlo privatna, osobna i intim-
na priča, ispovijest onih kojima nije dano drugo 
pravo osim da pričaju vlastitu priču, ne ulazeći u 
veliku priču, “onako kako se ona odvila”.

Sam naslov “Knjiga šapata” ima u sebi gotovo 
obredni prizvuk. Posvećen je onima koji su pre-
ostali nakon konačnog pogroma i razmilili se po 
svijetu, a zatim se skupili u svoje male zajedni-
ce, bez prava na zavičaj i bez države koja bi ih 
uzela u zaštitu. Oni, sugerira pripovjedač, govore 
šapatom, nastoje da ne zauzimaju prevelik pros-
tor, trude se da ostanu od drugih neprimijećeni, i 
fanatično sakupljaju dokumente koji ostatku svi-
jeta ništa ne znače, nižu fotografije onih koji se 
nisu vratili, i nastoje, sami za sebe, ispričati vlasti-
tu priču i sačuvati uspomenu.

Do ove je knjige i kao čitatelj vrijedilo do-
zreti. Ako nevolje imaju nekog smisla - a mora 
da imaju, jer se inače ne bi ni događale u tako 
amblematskim i ikoničnim oblicima - ako imaju 
smisla naša sitna progonstva i bezdomništva, a 
imaju i ona, jer ne bismo bez njih upoznali svijet 
- tada je mogući smisao u čitanju jedne ovakve 
knjige o grandioznom progonstvu i bezdomništ-
vu. Pritom pisane bez ikakve ambicije da se još 
nekom nasjedne na savjest, da se dođe do utjehe 
ili prava na popravljanje historije i na novu pri-
liku u budućnosti. Za Armence sasvim sigurno 
neće biti nove prilike. Niti je bilo one propuš-
tene. Drevnome kršćanskom narodu, čija starina 
civilizaciji služi da se naruga svim velikim i malim 
koji bi da se pozivaju na nekakvu svoju kršćansku 
tradiciju, kao da je usud, ili je to bio sam njegov 
kršćanski Bog, namijenio da odživi i da vlastitim 
primjerom evocira sve one mitske nevolje kojima 
je Jahve, uglavnom iz zabave, izlagao one staroza-
vjetne narode.

Ovako je govorio drugi, možda i važniji djed, 
Garabet Vosganjan, pa je pisac to istakao i u mot-
to knjige: “Mi se ne razlikujemo međusobno pre-
ma onome što jesmo, već prema mrtvima koje 
oplakujemo.” Na drugom mjestu kaže: “Ime je 
prva čovjekova mana, ono ga razlikuje od dru-
gih.” I nisu to staračke mudrolije, nego nešto što 
je proizašlo iz iskustva koje ne pripada nekom 
prošlom vremenu, nego će vrlo korisno poslužiti 
u svakom vremenu u kojem ti ljudi žive. Oni su, 
dođimo i do toga, dio drevne, u međuvremenu 
izbjeglicama namnožene, armenske zajednice 
u Rumunjskoj. Žive u međuratnoj, kraljevins-

„Cartea șoaptelor” este, după cum se poate 
intui deja, un roman familial și social, un ro-
man-frescă despre istoria armeană de la pogro-
mul din 1895, trecând prin pogromul din 1915, 
și ajungând la acel 26 august 1896, când Armen 
Garo, inginer absolvent de agronomie împreună 
cu un grup de combatanți, au luat cu asalt Banca 
Otomană cerând să se oprească masacrele și ame-
nințând că vor arunca în aer seiful și toți banii din 
el, atât cei turcești, cât și cei europeni, trecând prin 
răzbunarea unui grup organizat de oameni dispe-
rați care, într-o acțiune numită Nemesis, i-au ucis 
pe aproape toți inițiatorii pogromului din 1915 - 
primul genocid al secolului trecut, ajungând până 
în acea zi din 1973 în care armeanul de optzeci 
de ani Kurken Yanikyan, invocând aceeași răzbu-
nare, l-a ucis la Los Angeles pe consulul turc și pe 
secretarul său. Dar în tot acest timp narațiunea 
este o istorisire foarte privată, personală și intimă, 
este mărturisirea celor cărora nu li s-a dat alt drept 
decât să-și spună propria poveste, fără a intra în 
marea poveste, „așa cum s-a întâmplat”.

Însuși titlul „Cartea șoaptelor” conține o notă 
de ritual. Cartea este dedicată celor care au mai 
rămas după ultimul pogrom și care s-au împrăș-
tiat prin lume, iar apoi s-au adunat în micile lor 
comunități, fără dreptul la o patrie și fără un stat 
care să-i ia sub protecția sa. Ei, sugerează narato-
rul, vorbesc în șoaptă, încearcă să nu ocupe prea 
mult spațiu, încearcă să rămână neobservați de 
către ceilalți și colectează în mod fanatic docu-
mente care nu înseamnă nimic pentru restul lu-
mii, înșiră fotografii ale celor care nu s-au întors 
acasă și caută, pentru ei înșiși, să-și spună propria 
poveste și să-și păstreze amintirile.

Trebuie să te maturizezi ca cititor înainte de a 
ajunge la această carte. Dacă necazurile au vreun 
sens (și trebuie să aibă, pentru că altfel nu s-ar fi 
întâmplat în forme atât de emblematice și iconi-
ce), dacă persecuțiile noastre mărunte și lipsa de 
adăpost au vreun sens (și au și ele un sens, căci 
nu am fi cunoscut lumea fără ele), atunci există 
un sens posibil în citirea unei astfel de cărți des-
pre persecuții grandioase și despre lipsa de patrie. 
Totodată, acestea nu au fost scrise din ambiția de 
a împovăra conștiința altcuiva, de a obține vreo 
alinare sau dreptul de a corecta istoria, și nici în 
perspectiva vreunei noi oportunități în viitor. Cu 
siguranță că nu vor exista noi oportunități pentru 
armeni. Nici cele ratate nu au existat. Se pare că 
bătrânului popor creștin, a cărui vechime servește 
civilizației pentru a-i umili pe toți cei care, mari 
sau mici, ar dori să-și invoce tradiția creștină, i-ar 
fi fost menit  - prin forța destinului, sau aceasta a 
fost voința Dumnezeului lui creștin - să trăiască și 
să evoce prin propriul exemplu toate acele încer-
cări mitice la care Iehova a supus, de obicei doar 
din distracție, neamurile Vechiului Testament.

Reamintindu-și vorbele unui alt bunic, poate 
mai de vază, Garabet Vosganian, scriitorul a sub-
liniat acest lucru în motto-ul cărții: „Noi nu ne 
deosebim prin ceea ce suntem, ci prin morții pe 



71

C R I T I C Ă  •  K R I T I K A

koj Rumunjskoj, pa za Antonescua i njemačke 
okupacije, od koje ih oslobađaju Sovjeti, i nas-
tupa komunistička diktatura, pa pod Nicolaeom 
Causescuom. Za to vrijeme njihova povijest teče 
mimo povijesti zemlje koju su naselili, sve više u 
mašti i u nekim mitskim predodžbama, zasno-
vanim na nekoj davno nadživljenoj političkoj 
situaciji. I kao svi pripadnici malog naroda, tako 
i oni imaju svoju fantaziju o armenskom mjestu 
među velikima i o onome što bi Armenci morali 
učiniti za vlastiti spas.

Mali, potisnuti i prestravljeni svijet naroda 
koji je preostao nakon turskog pogroma u stalnoj 
je konspiraciji. Kad god se nešto važno dogodi 
u svijetu, crkveni odbor koji čine najugledniji 
pripadnici zajednice, oni koje Vosganjan zaziva 
“armenski starci iz moga djetinjstva”, sastaje se 
usred noći na armenskom groblju, u jednoj od 
grobnica, gdje ih nitko ne čuje i ne uhodi, da ras-
pravi kako bi se rečeni događaj mogao odraziti 
na zajednicu, je li to za Armence dobro ili loše, i 
kako bi se događaj mogao iskoristiti za ostvarenje 
onoga žuđenog cilja - uspostavu velike Armenije. 
Posljednji put se tako nađu nakon Kennedyjeva 
ubojstva, kad zabrinuto razmatraju tko je mogao 
ubiti Kennedyja i čiji je sve to interes.

Imaju oni svoje mitske figure, kao i svo-
ju zabranjenu, sramnu povijest, koju tumače u 
tajnosti, suprotno općeprihvaćenim istinama. 
Jedna od takvih figura, možda i najvažnija, ge-
neral je Dro. Ratni heroj iz Prvoga svjetskog rata 
i iz vrlo kratkog razdoblja armenske nezavisnos-
ti što je potrajala tokom nekoliko mjeseci 1918, 
general Dro nije se mirio s porazom. Sovjeti su 
ga godinama držali u zatočeništvu, a onda su mu 
iznenada dopustili da ide kamo mu je volja. Nisu 
ga se plašili jer su u svojim rukama imali genera-
lovu ženu i sina. Međutim, njemu, luđaku, nije 
bilo ni na kraj pameti da se pokori, krenuo je s 
protusovjetskim djelovanjem i okupljanjem svoje 
razbijene vojske. Držao je vatrene govore, prijetio 
iz inozemstva, ne dajući ni pet para na to što će 
mu Sovjeti ubiti ženu i sina. I da, naravno, ubili 
su ih, ali general Dro nije se zaustavljao, nego 
je samo tražio saveznike koji bi mu pomogli da 
oslobodi Armeniju. I na kraju ih je, kao i toliki 
očajnici iz malih naroda, avanturisti i manijaci, 
našao u - nacistima. Tako su se jednoga dana u 
ulici pojavili vojnici u njemačkim uniformama, s 
armenskom trobojnicom oko rukava, da novače 
dragovoljce za Armensku legiju, koja će sudje-
lovati u bici za Staljingrad. Neki su pošli, drugi 
nisu pošli. Oni koji su pošli, nikad se nisu vratili, 
a Sovjeti su se grdno osvetili onima koji su, eto, 
sa đavolom zasanjali svoj lijepi domovinski san. 
Od tog je vremena u narodu ostalo vjerovanje da 
je vojska generala Droa negdje sakrila i zakopala 
svoje oružje. Možda bi ga trebalo naći da se tim 
oružjem obrane goli život i čast preostalih živih i 
svih mrtvih?

Varužan Vosganjan pisac je dva talenta i dvije 
naizgled suprotstavljene, paradoksalno postavlje-

care-i plângem.” Într-un alt loc el spune: „Nume-
le este primul defect al omului, acesta îl deosebeș-
te de ceilalți”. Și acestea nu sunt înțelepciuni de 
modă veche, ci este ceva ce a apărut dintr-o expe-
riență care nu aparține vreunui timp trecut, ceva 
care este foarte folositor oricărui timp în care tră-
iesc acești oameni. Ei sunt, ca să lămurim lucru-
rile, o parte din vechea comunitate armeană din 
România, sporită între timp prin refugiați. Ei tră-
iesc în timpul monarhiei românești din perioada 
interbelică, apoi în vremea lui Antonescu și în cea 
a ocupației germane de sub care au fost eliberați 
de către sovietici. Urmează dictatura comunistă, 
și în cele din urmă trăiesc în timpul regimului lui 
Nicolae Ceaușescu. În tot acest timp, istoria lor 
decurge independent de istoria țării în care s-au 
așezat, în mare măsură în imaginație și în unele 
noțiuni mitice bazate pe situația politică prin care 
au trecut în tot acest răstimp. Și la fel ca oricare 
dintre membrii unei națiuni mici, și ei au propria 
lor fantezie despre locul armeanului printre cei 
mari și despre ce ar trebui să facă armenii pentru 
propria lor salvare.

Lumea mică, reprimată și înspăimântată a po-
porului care a supraviețuit pogromului turcesc se 
află într-o conspirație continuă. Ori de câte ori se 
întâmplă ceva important în lume, un comitet bi-
sericesc alcătuit din cei mai importanți membrii 
ai comunității, cei numiți de Vosganian „bătrânii 
armeni ai copilăriei mele”, se întâlnește la mie-
zul nopții în cimitirul armean, într-un mormânt, 
unde nimeni nu îi aude sau spionează, pentru 
a discuta despre modul în care acest eveniment 
ar putea afecta comunitatea, dacă este bine sau 
rău pentru armeni și cum ar putea fi folosit eve-
nimentul pentru a atinge scopul râvnit – înfăp-
tuirea Armeniei mari. Ultima întâlnire de acest 
fel a fost după asasinarea lui Kennedy, când se 
întrebau, îngrijorați, cine l-ar fi putut ucide pe 
Kennedy și cine putea fi interesat.

Ei au personalitățile lor mitice, precum și is-
toria lor interzisă, rușinoasă, pe care o interpre-
tează în secret, contrar adevărurilor general ac-
ceptate. O astfel de personalitate, poate cea mai 
importantă, este generalul Dro. Erou al Primului 
Război Mondial și al perioadei foarte scurte a in-
dependenței armene care a durat câteva luni în 
1918, generalul Dro nu a acceptat înfrângerea. 
Sovieticii l-au ținut captiv ani de zile, apoi i-au 
permis, în mod surprinzător, să meargă unde 
dorește. Nu le era frică de el pentru că soția și 
fiul generalului se aflau în mâinile lor. Totuși, el, 
nebunul, nu s-a gândit niciodată să se dea bătut, 
s-a angajat în activități antisovietice și și-a adu-
nat armata distrusă. A ținut discursuri înfocate, 
a amenințat din străinătate fără a se sinchisi că 
sovieticii îi vor ucide soția și fiul. Și da, desigur, 
i-au ucis, dar generalul Dro nu s-a oprit, a cău-
tat în continuare aliați care să-l ajute să elibereze 
Armenia. Și până la urmă, la fel ca mulți oameni 
disperați din națiuni mici, aventurieri și maniaci, 
i-a găsit în... naziști. Așa că într-o zi, au apărut 
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ne književne strategije: dokumentarist i maštar, 
onaj koji bi da ispriča priču baš onako kako se 
ona dogodila i čarobnjak snažne imaginacije, pi-
sac povijesti i pisac velike bajke, koja na čitatelja 
djeluje kao da i nije napisana i domišljena iz glave 
jednoga čovjeka, nego je nastala i dalje se razvija 
iz duha jednoga tisućama godina starog svijeta. 
“Knjiga šapata” Vosganjanov je zavjetni roman, 
pisan iz više različitih perspektiva i u ime barem 
dva zavjeta: armenskog i djetinjeg. Ovo je, nai-
me, i knjiga o djetinjstvu, jedinstvenom i dru-
kčijem od svih drugih djetinjstva (kakve knjige o 
djetinjstvu jedino i smiju biti). Istovremeno, ovo 
je knjige o djetinjstvu svijeta. I o smrti kao nači-
nu života i sjećanj

Kada je Vosganjan lani dobio Angelusa, veli-
ku poljsku i srednjoeuropsku nagradu, i kada se 
raščulo o čemu govori njegova knjiga, u času sam 
zažalio što je, vjerojatno, neću pročitati. Tko bi u 
Hrvatskoj ili u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori, preveo i 
objavio rumunjsku knjigu s armenskom temom? 
I onda se, eto, dogodilo. Zahvalan sam prevodite-
ljima i Sandorfu, vrlo zahvalan. Onaj tko pročita 
“Knjigu šapata”, shvatit će i zašto.

pe stradă soldați în uniforme germane, cu drape-
lul armean în jurul mânecilor, pentru a recruta 
voluntari pentru Legiunea Armeană care avea să 
participe la bătălia de la Stalingrad. Unii au mers, 
alții nu. Cei care au plecat nu s-au mai întors, 
iar sovieticii s-au răzbunat foarte tare pe cei care, 
iată, au visat, împreună cu diavolul, frumosul vis 
al unei patrii. De atunci, oamenii cred că armata 
generalului Dro și-a ascuns și și-a îngropat arme-
le undeva. Poate că aceste arme ar trebui găsite 
pentru ca viața goală și onoarea celor rămași, a 
viilor, precum și onoarea tuturor morților, să fie 
apărate cu ele?

Varujan Vosganian este un scriitor care are 
două talente și două strategii literare aparent 
opuse, organizate în mod paradoxal. El este un 
documentarist și un fantezist, acela care ar spune 
o poveste exact așa cum s-a întâmplat, dar și un 
magician cu o imaginație puternică. Este atât un 
istoric, cât și un scriitor de basme însemnate care 
acționează asupra cititorului ca și cum totul nu 
a fost scris din și inventat în capul unui singur 
om, ci ar fi fost creat și încă evoluează din spiritul 
unei lumi vechi de o mie de ani. „Cartea șoapte-
lor” este romanul votiv al lui Vosganian, scris din 
perspective diferite și în numele a cel puțin două 
jurăminte: cel armean și cel al copilăriei. Aceasta 
este, de fapt, și o carte despre copilărie, o copilă-
rie unică și diferită de toate celelalte copilării (așa 
cum cărțile despre copilărie trebuie să și fie). În 
același timp, aceasta este o carte despre copilăria 
lumii. Și despre moarte ca mod de a trăi și de a-și 
aminti.

Când Vosganian a primit anul trecut marele 
premiu polonez și central-european Angelus și 
când a devenit clar despre ce era vorba în cartea 
sa, am regretat imediat că probabil nu o voi putea 
citi. Cine în Croația sau în Serbia, Bosnia, Mun-
tenegru ar traduce și ar publica o carte româneas-
că cu tematică armeană? Și apoi s-a întâmplat. Le 
sunt recunoscător, foarte recunoscător traducăto-
rilor și agenției literare Sandorf. Oricine citește 
„Cartea șoaptelor” va înțelege de ce.

Traducere: Delia Ćupurdija
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Ivan Meštrović (Vrpolje, 1883. – South Bend, Ind., SAD, 1962.) svojim se širokim djelova-
njem, prije svega likovnim, ali i čestom političkom involviranošću u važna događanja prve 
polovice 20. stoljeća,1 istaknuo kao ključna ličnost koja je dosljedno povezivala hrvatski kul-
turni, povijesni i društveni kontekst s drugim sredinama. Ovaj kipar, arhitekt, profesor i rek-
tor Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, autor književnih i esejističkih radova stasao je 
na jugu Hrvatske, u Dalmatinskoj zagori, u kojoj je proveo djetinjstvo i ranu mladost, upija-
jući, usprkos nedostatnom obrazovanju i skromnom obiteljskom podrijetlu, kodove medite-
ranske civilizacije. Njezinu je pouku prvi put susreo u dalmatinskim gradovima, ponajprije u 
Splitu koji je niknuo iz antičke, rimske Dioklecijanove palače, a čija je arhitektura odjeknula 
u njegovim projektima, te u Šibeniku, čijoj se katedrali i njezinu kiparskome uresu, što ga je 
oblikovao renesansni kipar Juraj Dalmatinac (Zadar, početak 15. st. – Šibenik, između 1473. 
i 1475.), divio.

Najintenzivnije veze Meštrović je formirao sa sredinama poput Austrije u kojoj se, od 
1901. do 1906. godine, školovao za kipara i arhitekta na znamenitoj bečkoj Akademiji likov-
nih umjetnosti, i u kojoj je započeo svoju eklatantnu međunarodnu afirmaciju, prije svega 
sudjelovanjem na izložbama umjetničke grupe Secesija.2 Od gradova u kojima je živio, stva-
rao i izlagao mogu se spomenuti Pariz, Rim, London i New York. Kontinuirane kontakte 
njegovao je i s češkim umjetnicima i političarima, s obitelji Masaryk, kiparom Bohumilom 
Kafkom i slikaricom i kiparicom Růženom Zátkovom, a ti odnosi zalog su njegove prisut-

1 Meštrović je politički angažman iskazivao svojim djelima, posebice Kosovskim ciklusom i Ciklusom Kraljevića Marka, koji se vezuju uz 
neostvareni projekt podizanja Vidovdanskoga hrama (1908.–1912.), te izložbenim manifestacijama koje su, na počecima njegove karijere, 
često bile platforme za proklamiranje južnoslavenskih ideja (primjerice sudjelovanje na Međunarodnoj izložbi u Rimu 1911. godine, na 
kojoj je izlagao u srpskom paviljonu; samostalna izložba u Victoria and Albert Museumu 1915. godine u Londonu). Važno je spomenuti 
Društvo hrvatskih umjetnika „Medulić“, osnovano u Splitu 1908. na Prvoj dalmatinskoj umjetničkoj izložbi, na kojoj su izlagali umjetnici 
mlađe generacije školovani u inozemstvu, a neki su još uvijek živjeli i stvarali izvan domovine. Društvo se konstituiralo početkom prosinca 
iste godine. Članovima postaju svi izlagači, a za predsjednika je izabran slikar Vlaho Bukovac. Uz Meštrovića, ideologa i najistaknutijega 
člana Društva, važnu ulogu kao osnivač i inicijator većine događaja imao je slikar Emanuel Vidović. Društvo je određivao regionalni 
karakter, uvjetovan odnosom i animozitetom spram starijega Društva umjetnosti (društva umjetnika sjeverne, takozvane Banske Hrvatske, 
proaustrijske orijentacije), na čijem je čelu bio Izidor Kršnjavi. Članovi Društva „Medulić“ bili su pobornici ideje političkoga i kulturnoga 
jedinstva svih Južnih Slavena, a svojim istupima te radovima suprotstavljali su se politici Austro-Ugarske Monarhije. Ivan Meštrović bio 
je jedan od osnivača i članova Jugoslavenskog odbora (1915.–1919.), organizacije hrvatskih, srpskih i slovenskih političkih emigranata 
iz Austro-Ugarske koja je tijekom Prvoga svjetskog rata agitirala za oslobođenje južnoslavenskih zemalja Austro-Ugarske i za njihovo 
ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom u zajedničku državu. Više o temi politike u: Ivan Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje, 
Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1993.; Dragica Hammer Tomić, Jugoslavenstvo Ivana Meštrovića, Zagreb: Srednja Europa, 2011.; 
Sandi Bulimbašić, Društvo hrvatskih umjetnika „Medulić“. Umjetnost i politika, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti, 2016.

2 Više o školovanju na bečkoj Akademiji likovnih umjetnosti i sudjelovanju na izložbama Secesije u: Irena Kraševac, Ivan Meštrović i 
secesija; Beč – München – Prag: 1900–1910, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Fundacija Ivana Meštrovića, 2002.

dr. sc. Barbara Vujanović, 
viša kustosica Muzeja Ivana Meštrovića – Atelijera Meštrović u Zagrebu
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nosti u srednjoeuropskom kulturnom krajoliku.3 Danas, skoro 140 godina nakon njegova 
rođenja, Meštrović je predstavljen u najvažnijim muzejskim zbirkama u Europi i Sjedinjenim 
Američkim Državama – primjerice u Victoria and Albert Museumu, British Museumu i Tate 
Britain u Londonu, Centru Pompidou u Parizu, Narodnoj galeriji u Pragu, Brooklyn Muse-
umu i Metropolitan Museumu u New Yorku, i dr. 

Jednako tako, Meštrović je svojim kiparskim i arhitektonskim rukopisom obilježio brojne 
europske i američke gradove. Arhitektonske projekte, atelijere i kuće za stanovanje namije-
njene sebi i svojoj obitelji, crkvene objekte i izlagačke prostore radio je u domovini, dok je 
spomeničku plastiku, ostvarenu i neostvarenu, oblikovao za Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, 
Poljsku, Boliviju, Sjedinjene Američke Države i Rumunjsku. S Rumunjskom je ostvario i 
drugačije spone. S jednim od najpoznatijih rumunjskih umjetnika, kiparom Constantinom 
Brâncușiem „mimoilazio se“ u Parizu. Meštrović 1908. i 1909. godine živi na Montparnas-
seu,4 koji je tih godine privlačio mnoge američke i europske umjetnike, pa tako i Brâncușia, 
koji je 1907. godine otišao iz atelijera i radionice Augustea Rodina, s kojim će se Meštrović 
družiti 1908. i 1909. godine. Kao zanimljivost spomenimo da su se njihova djela srela na 
izložbi Panathénées de la Sculpture Mondiale održanoj u Ateni u jesen 1965. godine. Pet go-
dina kasnije u Bukureštu, u Sali Dalles priređena je samostalna izložba njegovih djela prema 
kustoskoj koncepciji Vesne Barbić, prve voditeljice Atelijera Meštrović.

Ipak, kada se spominju Meštrovićeve veze s Rumunjskom, ponajprije se misli na mar-
kantna spomenička rješenja, realizirana na vrhuncu njegova međuratnoga „zagrebačkog raz-
doblja“, obilježenog obimnom produkcijom javne plastike, kojom se potvrdio kao jedan od 
najznačajnijih europskih autora spomenika. Njegov je stil mahom određen vokabularom ne-
oklasicizma i monumentalizma, nadasve pogodnih za proklamiranje različitih nacionalnih 
identiteta i ideologija.5 Naime, Meštrović je tijekom prva dva desetljeća prošloga stoljeća, 
radeći na skulpturama herojskih ciklusa, Kosovskoga ciklusa i ciklusa Kraljevića Marka, te na 
nerealiziranom Vidovdanskom hramu,6 usvajanjem elemenata klasične antičke skulpture i ar-
hitekture, grčke, rimske, egipatske i asirske kulture definirao specifični iskaz monumentaliz-
ma kojim je na osobito uvjerljiv način iskazivao nacionalni, u ovome slučaju jugoslavenski 
narativ. Time si je, kao i političkim angažmanom tijekom Prvoga svjetskog rata, osigurao po-

3 Više o vezama s Češkom u: Barbara Vujanović, „Ivan Meštrović – kulturni diplomat 20. stoljeća: odnosi s češkim umjetnicima i 
političarima“, u: Ivan Meštrović i Česi – primjeri hrvatsko-češke kulturne i političke uzajamnosti, (ur.) Barbara Vujanović, Marijan 
Lipovac, Dalibor Prančević, Zagreb: Muzeji Ivana Meštrovića, Hrvatsko-češko društvo, 2018., str. 34.

4 Više o Meštrovićevu životu i Radu u Parizu te o vezama s francuskim kiparima u: Barbara Vujanović, „Doticaji umjetnika: Auguste 
Rodin i Ivan Meštrović (1902.–1915.)“, u: Rodin u Meštrovićevu Zagrebu, katalog izložbe (Zagreb, Umjetnički paviljon u Zagrebu, 
5. 5.–20. 9. 2015.), (ur.) Jasminka Poklečki Stošić, Barbara Vujanović, Zagreb: Umjetnički paviljon u Zagrebu, Split: Muzeji Ivana 
Meštrovića, 2015., str. 60–84.

5 U međuratnom razdoblju Meštrović je oblikovao najveći dio svog opusa javne plastike: u Hrvatskoj (Spomenik Petru I. Oslobodiocu, 
1922.–1923., postavljen 1924. u Dubrovniku, uklonjen 1941.; Sveti Vlaho, Zagreb, 1924., postavljen 1924. u Dubrovniku; Spomenik 
Marku Maruliću, Zagreb, 1924., postavljen 1925. u Splitu; Spomenik Josipu Jurju Strossmayeru, Zagreb, 1924., postavljen 1926. u 
Zagrebu; Spomenik Grguru Ninskom, Zagreb, 1927., postavljen 1929./1954. u Splitu; Spomenik Petru I. Oslobodiocu, Zagreb, 1930., 
postavljen 1931. u Kastvu, uklonjen 1941.; Majka doji dijete, Zagreb, 1930., postavljena 1940. u Zagrebu; Spomenik Andriji Meduliću, 
Zagreb, 1930.–1932., postavljen 1932. u Zagrebu; Spomenik Petru Berislaviću, Split, 1933., postavljen 1938./1954. u Trogiru), i u 
drugim dijelovima Kraljevine Jugoslavije, preciznije u Srbiji (Pobjednik u Beogradu, Otavice/Beograd, 1912.–1913., postavljen 1928. 
u Beogradu; Spomenik zahvalnosti Francuskoj, Zagreb, 1930., postavljen 1930. u Beogradu; Spomenik neznanom junaku, Zagreb, 
1934.–1938., sagrađen 1938. u Beogradu; Spomenik Svetozaru Miletiću, Zagreb, 1938., postavljen 1939./1944. u Novom Sadu ) i u 
Crnoj Gori (Spomenik kralju Aleksandru I., Zagreb, 1937., postavljen 1940. na Cetinju, uklonjen 1941.). Njegovi spomenici podižu se 
u Sjedinjenim Američkim Državama (Spomenik Indijancima, Zagreb, 1927., postavljen 1928. u Chicagu) i u Rumunjskoj (Spomenik 
Ionu C. Brătianuu, Zagreb, 1937., postavljen 1937. u Bukureštu; Spomenik kralju Karolu I., Zagreb, 1937.–1939., postavljen 1939. u 
Bukureštu; Spomenik kralju Ferdinandu I., Zagreb, 1938.–1939., postavljen 1940. u Bukureštu) . Pojedini projekti ostaju neostvareni: 
Speerov memorijal za Denver (Zagreb, 1934.), Spomenik maršalu Piłsudskom za Varšavu (Zagreb, 1938.–1939.), Spomenik Bolívaru za 
Boliviju (Zagreb, 1929.–1930.). Za Kraljevinu SHS, tj. Jugoslaviju, osmišljava nekoliko neizvedenih projekata (Kraljev kamen, 1926.–
1933., za Split; Spomenici za most kralja Aleksandra u Beogradu, Zagreb, 1924.). Spomenik Ruđeru Boškoviću, oblikovan 1937. godine za 
Dubrovnik, bit će podignut dvadesetak godina kasnije u Zagrebu. Više o ovom aspektu kiparova rada u: Barbara Vujanović, „Sculptor 
in the century of monuments. Meštrović’s landmarks in Croatia and around the world“, u: Ivan Meštrović – Adriatic Epopee, katalog 
izložbe (Kraków, International Cultural Centre, 24. 7. – 5. 11. 2017.), Kraków: International Cultural Centre, str. 31–54.; Barbara 
Vujanović, Od antičkih uzora do neoklasicizma – klasična komponenta u djelu Ivana Meštrovića, doktorska disertacija, Zagreb: Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021., str. 145–160.

6 Od 1908. do 1912. godine u Parizu, Zagrebu, Beogradu i Rimu Meštrović je radio na projektu Vidovdanskoga hrama, to jest 
Kosovskoga ciklusa i Ciklusa Kraljevića Marka, koji su trebali biti kiparski ures građevine. Projekt je bio politički motiviran kao 
reakcija na austro-ugarsku aneksiju Bosne i Hercegovine (1908.) te nadahnut narodnim pjesmama na temu bitke na Kosovu polju 
(1389.) i njezinih junaka. Pedesetak skulptura iz ciklusa – ratnici, pastiri, udovice – danas se nalaze u muzejima u Zagrebu, Splitu, 
Beogradu i Londonu. Hram nije podignut, a drvena maketa (1912.) u mjerilu 1:50 čuva se u Narodnom muzeju u Kruševcu.
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ziciju državnoga kipara Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije. 
Spomenuti stil neoklasicističkog monumentalizma, koji je dominirao javnim prostorom eu-
ropskih država, SAD-a, kao i drugih zemalja i kontinenata, bio je prihvatljiv svim političkim 
sustavima, neovisno o njihovoj ideologiji. 

Državni projekti podrazumijevaju translaciju simbola politike, povijesti i tradicije u jezik 
plastičkog oblikovanja. Meštrovićeva djela sadrže sve glavne karakteristike koje su nužne za 
to prenošenje i koje su u skladu s dominantnom estetikom međuratnog razdoblja.7 To su 
monumentalizam, koji se očituje u hiperdimenzioniranosti spomenika i postamenta te u 
pozicioniranju spomenika u okolni prostor; potom pozivanje na tradiciju klasičnih motiva u 
formi javne plastike. Meštrović je u kontekstu monumentalizma i neoklasicizma, uz formu 
samostalnoga reljefa, razradio tri glavna tipa spomenika: samostalnu stojeću i sjedeću mušku 
figuru te konjanički spomenik. Treća je karakteristika vezanost kiparskoga rješenja uz arhi-
tektonski okvir (slavoluk, kružne građevine i kolonade). Četvrta je karakteristika prenošenje 
ideje države ili njezinih pokrajina u alegorijski lik žene i uvođenje prikazane ličnosti u širi 
kontekst državnog identiteta, čime spomenik postaje zalog opstojnosti države koja ga podiže. 

Sva tri rumunjska spomenika uklapaju se u formalno-simboličku paradigmu s kojom se 
Meštrović uspješno uklapao u različite državne, kulturne, povijesne i političke narative pri-
dajući im primjerenu kiparsku i prostornu inscenaciju. Spomenik Ionu C. Brătianuu (Flo-
rica, danas Ștefănești, Argeș, 1864. – Bukurešt, 1927.), rumunjskom političaru, osnivaču 
Nacionalne liberalne stranke (PNL), pet puta biranome za rumunjskoga premijera i ministra 
vanjskih poslova, naručila je njegova supruga, Elisa Brătianu (Buftea, Ilfov, 1870. – Bukurešt, 
1957.),8 rumunjska aristokratkinja, koja je također bila eminentna sudionica tamošnjeg po-
litičkoga života. Protiv odabira hrvatskoga kipara protestirali su rumunjski umjetnici na svo-

7 Glavne karakteristike Meštrovićeve međuratne javne plastike i njezina tipologija prvi put su izložene u: Barbara Vujanović, Od antičkih 
uzora do neoklasicizma, 2021., str. 146–147.

8 Duško Kečkemet, Život Ivana Meštrovića (1932.–1962.–2002.), svezak II, Zagreb: Školska knjiga, 2009., str. 170.
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jem kongresu 16. prosinca 1937.9 Prilikom posjeta Elise Brătianu Hrvatskoj 1936. ili 1937. 
godine, tijekom kojih je pratila razvitak projekta, Meštrović je načinio i dvije inačice njezina 
portreta,10 u formi biste, koju je varirao oslanjanjem brade na lijevu, odnosno na desnu ruku, 
smirenom manirom zreloga realizma suptilno naglašavajući profinjenost intelektualke. Inače, 
Meštrović se tijekom svoje duge i plodne karijere nametnuo i kao jedan od najtraženijih eu-
ropskih portretista, te je posjedovanje njegova portreta bila stvar društvenoga prestiža.11

Spomenik Ionu C. Brătianuu u jablaničkom su granitu 1936. i 1937. godine pod Meštrovi-
ćevim nadzorom u njegovu splitskom atelijeru klesali njegov đak i suradnik, kipar Ivan Lozica 
i šest klesara, a Meštrović je 1937. posjetio Bukurešt te odredio položaj i postav postamenta.12 
Meštrović je načinio više studija samoga portreta političara, s pokrivalom za glavu i bez nje-
ga. Te se studije, koje su u vlasništvu kipareva sina dr. sc. Mate Meštrovića, čuvaju u Galeriji 
Meštrović u Splitu, dok se u fundusu Atelijera Meštrović u Zagrebu nalazi studija spomenika. 
Njegovo konačno rješenje ostvario je u monumentalnoj, kompaktnoj kompoziciji sjedeće fi-
gure. Lagano nagnuta glava dinamizira kompoziciju i prisnažuje misaoni i dostojanstveni ka-
rakter prikazane ličnosti. U sličan je položaj 1950-ih postavio figuru Petra Njegoša, spomenik 
na kojem je počeo raditi 1930-ih, postavljen u mauzoleju crnogorskoga vladike i pjesnika na 
Lovćenu, i studiju sjedeće figure Sokrata. Spomenik Ionu C. Brătianuu svečano je otkriven 24. 
studenoga 1937. godine o desetoj obljetnici političareve smrti. Bio je postavljen, izvještavaju 
zagrebačke novine Jutarnji list, u vrtu kuće u kojoj su živjeli on i njegov otac, s kojim je dijelio 
ime i državničku karijeru, a koji je tada funkcionirao kao javni park voljom udovice i braće 
njezina supruga, koji su rumunjskome narodu darovali kuću i bogatu knjižnicu.13 U svečanoj 
dvorani za sastanke zgrade koja je pretvorena u knjižnicu postavljena je Meštrovićeva bista 
Brătianua, izvedena u istom materijalu.14

U istom članku najavljuje se i novi Meštrovićev projekt – izradba spomenika kraljevske 
obitelji prema narudžbi rumunjske vlade.15 Umjetniku su u prilog išle dobre veze s jugosla-
venskim kraljem Aleksandrom I. Karađorđevićem (Cetinje, 1888. – Marseille, 1934.), koji je 
pak obiteljski bio povezan s rumunjskom dinastijom te je Karolu II. (Sinaia, 1893. – Estoril, 
1953.) preporučio Meštrovića za izvedbu spomenika njegovu djedu i ocu Karolu I. (Sigma-
ringen, 1839. – dvorac Peleş, Sinaia, 1914.), i Ferdinandu I. (Sigmaringen, 1865. – Sinaia, 
1927.).16 I ove su narudžbe pratila negodovanja, ali i pohvale tamošnjih umjetničkih krugo-
va. Meštrović je oba vladara prikazao u spomeničkoj formi konjaničke figure, što predstavlja 
jednu od najizravnijih poveznica s antičkom tradicijom. Spomenik Karolu I. (1937. – 1939.) 
i Spomenik Ferdinandu I. (1938.–1939.) odliveni su u ljevaonici zagrebačke Akademije likov-
nih umjetnosti, koja je bila u međuratnom razdoblju modernizirana zbog brojnih i vrlo često 
zahtjevnih Meštrovićevih projekata. Obje statue određuje stil neoklasicističkog monumenta-
lizma i realizma. Prvi spomenik, postavljen na stupnjevanom postamentu velikih dimenzija, 
postavljen 3. svibnja 1939. ispred kraljevske palače u Bukureštu,17 predstavlja jednostavni-
je kiparsko i urbanističko rješenje. Drugu su spomeničku cjelinu, inauguriranu 10. svibnja 
1940. u istoj ulici, Calea Victoriei, uz konjaničku statuu činile i četiri Viktorije, simboli Velike 
Rumunjske, alegorije pokrajina Vlaške, Moldavije, Transilvanije i Besarabije, postavljene na 
izrazito visokim postamentima.

9  Ibid. 

10 Ibid, str. 171. Dvije biste u vlasništvu dr. sc. Mate Meštrovića pohranjene su u Galeriji Meštrović u Splitu.

11 O temi Meštrovićeva portreta vidi u: Barbara Vujanović, Ivan Meštrović – portreti suvremenica i suvremenika, univerzumi osobnih 
susreta i društvenih isprepletenosti, katalog izložbe (Gradski muzej Križevci, Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, 8. 
listopada – 6. studenoga 2021.; Galerija AMZ – Arheološki muzej u Zagrebu, 20. siječnja – 15. veljače 2022.), Split: Muzeji Ivana 
Meštrovića, 2021.

12 Duško Kečkemet, Život Ivana Meštrovića (1932.–1962.–2002.), str 170. 

13 ***, „Meštrovićev spomenik Ione C. Bratianua u Bukureštu bit će otvoren u studenom – ‘Prager presse’ o djelu hrvatskog majstora“, 
Jutarnji list, Zagreb, 29. rujna 1937., str. 7.

14 Duško Kečkemet, Život Ivana Meštrovića (1932.–1962.–2002.), str 170.

15 ***, „Meštrovićev spomenik Ione C. Bratianua“, 1937.

16 Duško Kečkemet, Život Ivana Meštrovića (1932.–1962.–2002.), str 172.

17 Ioan Opriş, „Skulpture Ivana Meštrovića u Rumunjskoj“, u: Informatica museologica, Vol. 24 No. 1-4 (1993.), str. 124–125. Duško    
Kečkemet kao datum svečanog otkrivanja navodi 10. svibnja 1939. Vidi u: Duško Kečkemet, Život Ivana Meštrovića (1932.–1962.–
2002.), str 170.
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U Atelijeru Meštrović čuva se obimna dokumentacija obaju projekata, korespondencija, 
nacrti, skice i fotografije, računi i ponude vezani uz lijevanje i cizeliranja skulptura te izradu 
postamenata, koja je u vlasništvu Meštrovićevih nasljednika. Iz nje valja izdvojiti Meštroviće-
vo pismo odvjetniku iz pravne službe rumunjskog Ministarstva kulture i umjetnosti, Nicola-
eu Russo-Crutzescuu, napisano 9. lipnja 1939. u Zagrebu, u kojem kipar odgovara na pret-
hodno mu upućene opaske naručitelja kako kralj Ferdinand I. treba biti prikazan kao ratnik 
s kacigom.18 Meštrović ga oblači u njegovo vladarsko ruho, na glavu mu postavlja krunu, a 
svoju odluku tumači na sljedeći način: „S obzirom na najveći nacionalni značaj kralja Ferdi-
nanda I., pod čijom su vlašću ostvareni najveličanstveniji ideali Nacije, koje čini oslobođenje 
svih Rumunja i osnivanje Velike Rumunjske, moja je zamisao bila nametnuti kao simbol 
sve najbolje fizičke i moralne snage Nacije, ratničke i intelektualne, posvema utjelovljene u 
ovom vladaru, koji njima upravlja te ih potiče.“ U suradnji sa svojim stalnim suradnikom 
arhitektom Haroldom Bilinićem i rumunjskim arhitektom Ionom Davidescuom19 Meštrović 
radi neostvareni projekt regulacije trga, nastojeći njome spomeniku osigurati prostrani kruž-
ni prostor 20 kojim bi on dominirao i isticao se iz daljine, čime bi se postigla još uvjerljivija 
simulacija političke moći vladarske dinastije koja je osigurala opstojnost rumunjske države i 
identiteta. 

Na kraju, valjalo bi se osvrnuti na zanimljive i do sada nepoznate Meštrovićeve prijedloge, 
koji se mogu datirati u 1938. godinu,21 u kojima je iznosio mogućnosti objedinjenja dvaju 
spomeničkih rješenja u cjelovitu kompoziciju kolosalnoga, trideset pet metara visokog obe-

18 Ioan  Pohrana Atelijera Meštrović, Zagreb, kutija Bukurešt, fascikl 48, APAM-11/74, pismo Ivana Meštrovića Nicolaeu Russo-
Crutzescuu, datirano 9. lipnja 1939., Zagreb. Pismo pisano na francuskom jeziku prvi je put objavljeno u: „Derivacija klasičnih 
modela u modernoj umjetnosti: primjeri monumentalizma u spomeničkoj plastici Ivana Meštrovića“, u: Adrias 21 (2015.), str. 162, 
164. Prijevod B. V.

19 Ibid, 165.

20 Više o projektu u: Ana Deanović, „Meštrovićevi prostori“ u: Ivan Meštrović – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 
Razred za likovne umjetnosti, knj. 423, knj. XIII (1986.), str. 32–33.

21 Pohrana Atelijera Meštrović, Zagreb, kutija Bukurešt, fascikl 53, APAM-11/126, nedatirani dokument, pisan na francuskom jeziku 
strojopisom na tri lista. Prijevod B. V.
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liska koji bi resili reljefi, devet metara visoki, s prikazima konjaničkih figura kraljeva. Riječ 
je o jedinstvenom rješenju u Meštrovićevu opusu, kakvo ni prije ni poslije nije realizirao 
niti predložio. U samom pojašnjenju regulacije kružne forme trga na kojem je trebao biti 
postavljen Spomenik Ferdinandu I. Meštrović ističe da nije isključivo riječ o njegovoj ideji, 
jer se u Bukureštu otprilike raspravljalo o sličnome rješenju. Također navodi da bi usklađi-
vanje spomenika s okolnim prostorom doprinijelo redu i općoj harmoniji trenutno kaotič-
ne urbanističke situacije. Ipak, realizaciju dovršetka spomeničkog kompleksa i uređenja trga 
prekidaju ratna događanja. Usprkos svemu, u znak zahvalnosti Meštrović je u proljeće 1940. 
godine izabran za člana Rumunjske akademije znanosti.22 Nakon Drugoga svjetskoga rata sva 
su Meštrovićeva ostvarenja doživjela damnatio memoriae. Spomenik premijeru premješten je 
i danas se nalazi ispred Fundacije Iona C. Brătianua. Spomenici kraljevima nestali su – ili su 
pretopljeni ili su odneseni u tadašnji Sovjetski Savez.23 

Svi koncepti spomenika rumunjskim kraljevima, kako ostvarene, tako i neostvarene va-
rijante, predstavljaju vrhunac Meštrovićeva poimanja uloge javne plastike – koja svojom 
formom, dimenzijama i simbolikom povezuje prošlost i sadašnjost, stvarajući preduvjet za 
budućnost – primjerice u vidu rješavanja spacijalnih problema koji narušavaju logiku sva-
kodnevne, urbanističke dinamike. Pokušaj da se njegova tradicija prenese u 21. stoljeće Spo-
menikom Karolu I. koji je na tragu Meštrovićeve skulpture 2010. godine oblikovao rumunjski 
kipar Florin Codre ne korespondira sa suvremenom potrebom i funkcijom javne plastike, 
kao ni sa samom umjetničkom etikom. Svakako su ovi primjeri suradnje polazište za buduća 
razmatranja Meštrovićeve umjetnosti i kulturne diplomacije u okviru rumunjsko-hrvatskih 
veza.

• 
• 

22 Duško Kečkemet, Život Ivana Meštrovića (1932.–1962.–2002.), str 173.

23 Ibid, str 173.
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Ivan Meštrović (Vrpolje, 1883 – South Bend, Ind., SUA, 1962) prin domeniul său larg de 
activitate, în special pe plan artistic, dar adesea și prin implicarea politică în evenimentele 
importante din prima jumătate a secolului XX1, s-a dovedit a fi o personalitate cheie care a 
contribuit în mod statornic la strângerea legăturilor culturale, istorice și sociale ale Croației 
cu alte centre de cultură. Acest sculptor, arhitect, profesor, rector al Academiei de Arte Fru-
moase din Zagreb, autor al unor cărți de literatură și eseuri, a crescut în sudul Croației, în 
Dalmatinska zagora, unde și-a petrecut copilăria și prima parte a tinereții, absorbind, în ciuda 
educației insuficiente și a unei familii de proveniență modestă, codurile civilizației meditera-
neene. Primul lui contact cu acest cod a fost în orașele dalmate, în special în orașul Split care 
a încolțit din Palatul antic, roman, al lui Dioclețian, și a cărui arhitectură a căpătat un ecou 
în proiectele lui, iar apoi în orașul Šibenik, de a cărui catedrală cu ornamentele ei din piatră, 
sculptate de sculptorul renascentist Juraj Dalmatinac (născut în Zadar la începutul sec. XV – 
decedat în Šibenik, între 1473 și 1475), era fascinat.

Cele mai intense legături Meštrović le-a format cu medii culturale precum cel din Austria 
unde, între anii 1901 și 1906, a urmat studiile de sculptură și arhitectură la faimoasa Acade-
mie de Arte Frumoase din Viena, acolo unde a și început afirmarea sa fulminantă în plan in-
ternațional, mai ales odată cu participarea sa la expozițiile de grup ale Secesioniștilor vienezi2. 

1 Meštrović și-a exprimat angajamentul său politic atât prin intermediul operelor sale, cu deosebire în Ciclul Kosovo și Ciclul Regele 
Marko, ambele legate de proiectul nerealizat al Templului Vidovdan (1908-1912), cât și prin expozițiile la care a participat și care, 
la începutul carierei sale, erau adesea platforme de proclamare a ideii unității slavilor de sud (de exemplu participarea la Expoziția 
internațională de la Roma din anul 1911, unde a expus la pavilionul sârbesc; expoziția individuală din Muzeul Victoria și Albert 
din Londra în anul 1915). Important este să menționăm și Uniunea artiștilor croați „Medulić“, înființată în Split în anul 1908 la 
Prima expoziție de artă din Dalmația unde au expus artiștii generației mai tinere care își făcuseră studiile în străinătate, unii dintre 
ei trăind și lucrând în continuare în afara patriei natale. Uniunea s-a constituit la începutul lunii decembrie a aceluiași an. membrii 
devenind toți participanții la expoziție, iar în funcția de președinte a fost ales pictorul Vlaho Bukovac. Pe lângă Meštrović, ideologul 
și cel mai de seamă membru al Uniunii, un rol important ca fondator și inițiator al majoritățiii evenemimentelor organizate l-a 
avut pictorul Emanuel Vidović. Uniunea era determinată ideologic de caracterul regional, condiționat de animozitatea față de mai 
vechea Uniune artistică (uniunea artiștilor din Croația de nord, așa numita Banovina Croației, cu orientare pro-austriacă, în fruntea 
căreia se afla Izidor Kršnjavi). Membrii Uniunii „Medulić“ erau susținătorii ideii de unitate politică și culturală a tuturor slavilor de 
sud, iar prin discursurile și lucrările lor se opuneau politicii Monarhiei Austro-Ungare. Ivan Meštrović a fost unul dintre fondatorii 
și membrii Comitetului Iugoslav (1915-1919), o organizație de emigranți politici croați, sârbi și sloveni din Austro-Ungaria care în 
timpul Primului Război Mondial milita pentru eliberarea țărilor slavilor de sud de sub dominația Austro-Ungariei și unirea lor într-
un stat comun cu Serbia și Muntenegru. Mai multe despre aceast subiect politic în: Ivan Meštrović, Amintiri despre oameni politici și 
evenimente, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske1993.; Dragica Hammer Tomić, Ivan Meštrović și Ideea Iugoslavă, Zagreb: Srednja 
Europa, 2011.; Sandi Bulimbašić, Uniunea artiștilor plastici „Medulić“. Cultură și politică, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti, 
2016.

2 Mai multe despre studiile lui Meštrović la Academia de Arte Frumoase din Viena și participarea la expozițiile Secesioniștilor vienezi în: 
Irena Kraševac, Ivan Meštrović și secesiunea; Viena – München – Praga: 1900–1910, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Fundacija 
Ivana Meštrovića, 2002.

doctor în ştiințe Barbara Vujanović, 
curator principal al Muzeului Ivan Meštrović – Atelierul Meštrović din Zagreb
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Dintre orașele unde a trăit, a creat și a expus, putem enumera Parisul, Roma, Londra și New 
York-ul. Legături strânse a întreținut de asemenea cu artiști și oameni politici cehi, cu familia 
Masaryk, cu sculptorul Bohumil Kafka, cu sculptorița și pictorița Růžena Zátková, legături 
care sunt totodată și gajul prezenței sale în peisajul cultural al Europei Centrale.3 Astăzi, la 
aproape 140 de ani de la nașterea sa, Meštrović este prezent în colecțiile celor mai importante 
muzee din Europa și Statele Unite ale Americii – de exemplu în Muzeul Victoria și Albert, în 
Muzeul Britanic și Tate Britan din Londra, în Centrul Pompidou din Paris, în Galeria Națio-
nală din Praga, Muzeul Brooklyn și Muzeul Metropolitan din New York, ș.a.m.d.

În aceeași măsură, Meštrović, prin lucrările sale în domeniul sculpturii sau arhitecturii, a 
marcat multe orașe europene și americane. În patria lui, Meštrović a lucrat la proiecte arhitec-
turale, ateliere și locuințe, destinate lui și familiei sale, construcții bisericești sau spații expo-
ziționale, în timp ce plastica monumentală, realizată și nerealizată, a schițat-o pentru Croația, 
Serbia, Muntenegru, Polonia, Bolivia, Statele Unite ale Americii și România. Cu România a 
stabilit altfel de legături. Drumurile lui Meštrović aproape „s-au atins“ cu drumurile unuia 
dintre cei mai cunoscuți artiști români, sculptorul Constantin Brâncuși, în Paris. În anii 1908 
și 1909 Meštrović locuiește în cartierul Montparnasse4, care pe atunci atrăgea mulți artiști 
americani și europeni, inclusiv pe Brâncuși.Acesta, în anul 1907 părăsea atelierul și turnătoria 
lui Auguste Rodin, cu care Meštrović se va întâlni în 1908 și 1909. Interesant este să menți-
onăm și că lucrările celor doi se vor întâlni la expoziția Panathénées de la Sculpture Mondiale 
din Atena în toamna anului 1965. Cinci ani mai târziu, în București, la Sala Dalles, a fost 
amenajată o expoziție individuală cu lucrările sale, în concepția curatorială a Vesnei Barbić, 
prima directoare a Muzeului Meštrović din Zagreb.

Totuși, când vine vorba despre legăturile lui Meštrović cu România, în primul rând avem 
în vedere remarcabilele sale ansambluri monumentale, realizate pe când se afla în punctul cul-
minant al „perioadei interbelice zagrebiene“. Această perioadă a fost marcată de o producție 
abundentă de lucrări destinate spațiului public, prin care s-a afirmat ca unul dintre cei mai 
semnificativi autori de monumente din Europa. Stilul său este determinat în mare măsură de 
vocabularul neoclasicismului și al monumentalismului, potrivit în special diverselor procla-
mări de identități și ideologii naționale.5 Altfel spus, Meštrović în primele două decenii ale 
secolului trecut, lucrând la seria de sculpturi eroice Ciclul Kosovo și Ciclul Prințul Marko, pre-

3 Mai multe despre legătura lui Meštrović cu Cehia în: Barbara Vujanović, „Ivan Meštrović – diplomat cultural al secolului XX: legăturile 
cu artiștii și oamenii politici cehi“, în: Ivan Meštrović și Cehii – Exemple de reciprocitate culturală și politică croată-cehă, (editor) Barbara 
Vujanović, Marijan Lipovac, Dalibor Prančević, Zagreb: Muzeji Ivana Meštrovića, Hrvatsko-češko društvo, 2018., pag. 34.

4 Mai multe despre viața și munca lui Meštrović din Paris și despre legătura acestuia cu sculptorii francezi în: Barbara Vujanović, 
„Contacte artistice: Auguste Rodin și Ivan Meštrović (1902–1915)“, în: Rodin în Zagrebul lui Meštrović, catalogul expoziției (Zagreb, 
Umjetnički paviljon u Zagrebu, 5. 5–20. 9. 2015), (editor) Jasminka Poklečki Stošić, Barbara Vujanović, Zagreb: Umjetnički paviljon 
u Zagrebu, Split: Muzeji Ivana Meštrovića, 2015, pag. 60–84.

5 În perioada afirmării sale internaționale Meštrović a relizat cea mai mare parte a operei sale de artă publică: în Croația (Monumentul 
lui Petru I Eliberatorul, 1922-1923, postat în anul 1924 în Dubrovnik, îndepărtat în 1941; Sfântul Vasile), Zagreb, 1924, postat în 
1924 în Dubrovnik; Monumentul lui Marko Marulić, Zagreb, 1924, postat în 1925 în Split; Monumentul lui Josip Juraj Strossmayer, 
Zagreb, 1924, postat în 1924 în Zagreb; Monumentul lui Grgur Ninski, Zagreb 1927, postat 1929/1954 în Split; Monumentul lui Petru 
I Eliberatorul, Zagreb 1930, postat 1931 în Kastav, îndepărtat în 1941; Mamă alăptând copilul, Zagreb, 1930, postat 1940 în Zagreb; 
Monumentul lui Andrija Medulić, Zagreb 1930-1932, postat în 1932 în Zagreb; Monumentul lui Petar Berislavić, Split, 1933, postat 
1938/1954 în Trogir), și în alte părți ale Regatului Iugoslav, mai precis în Serbia (Învingătorul în Belgrad, Otavice/Belgrad, 1912-1913, 
postat în 1928 în Belgrad; Monumentul în cinstea Franței, Zagreb, 1930, postat în 1930 în Belgrad; Monumentul eroului necunoscut, 
Zagreb 1934-1938, construit în 1938 în Belgrad; Monumentul lui Svetozar Miletić, zagreb 1938, postat în 1939/1944 în Novi Sad) 
și în Muntenegru (Monumentul regelui Alexandru I, Zagreb, 1937, postat în 1940 în Cetinje, îndepărtat în 1941. Monumentele 
lui Meštrović se ridică în Statele Unite ale Americii (Monumentul Indienilor, Zagreb 1927, postat în anul 1928 în Chicago) și în 
România (Monumentul lui Ion. C. Brătianu, Zagreb, 1937, postat în 1937 în București; Monumentul regelui Carol I, Zagreb, 1937-
1939, postat în 1939 în București; Monumentul regelui Ferdinand I, Zagreb, 1938-1939, postat în 1940 în București). Unele proiecte 
nu sunt realizate: Speer Memorial pentru orașul Denver (Zagreb, 1934), Monumentul mareșalului Piłsudski pentru Varșovia (Zagreb, 
1938-1939), Monumentul lui Bolívar pentru Bolivia (Zagreb, 1929-1930). Pentru Regatul SHS (Regatul Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor), așadar Regatul Iugoslaviei, concepe mai multe proiecte în cele din urmă nefinalizate (Piatra regelui, 1926-1933, pentru 
Split; Monumente pentru podul regelui Alexandru din Belgrad, Zagreb, 1924). Monumentul lui Ruđer Bošković, modelat în 1937 pentru 
Dubrovnik, va fi ridicat douăzeci de ani mai târziu în Zagreb. Mai multe despre aceste aspecte legate de opera artistului în: Barbara 
Vujanović, „Sculptor in the century of monuments. Meštrović’s landmarks in Croatia and around the world“, în: Ivan Meštrović 
– Adriatic Epopee, catalogul expoziției (Cracovia, Centrul Cultural Internațional, 24.7. – 5.11.2017), Cracovia: Centrul Cultural 
Internațional, pag. 31-54; Barbara Vujanović, De la influențele antice la neoclasicism – componenta clasică în opera lui Ivan Meštrović, 
teză de doctorat, Zagreb: facultatea de filozofie a Universității din Zagreb, 2021, pag. 145–160.
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cum și la Templul Vidovdan6 (rămas nerealizat), prin adoptarea unor elemente de sculptură și 
arhitectură antică din perioada clasică, sau provenind din culturile greacă, romană, egipteană 
și asiriană, a dat o expresie specifică monumentalismului, prin mijlocirea căruia se exprima 
într-un mod deosebit de convingător narațiunea națională, în speță narațiunea iugoslavă. 
Prin intermediul acesteia, precum și prin angajamentul politic din timpul Primului Război 
Mondial, și-a asigurat poziția de sculptor național al Regatului Sârbilor, Croaților și Slove-
nilor, adică al Regatului Iugoslav. Amintitul stil neoclasicist, care domina spațiul public al 
statelor europene, al Statelor Unite, precum și al altor țări și continente, era acceptabil pentru 
toate sistemele politice, independent de ideologia lor.

Proiectele naționale implică transpunerea simbolurilor politicului, ale istoriei sau ale tra-
diției în limbajul formei plastice. Opera lui Meštrović conține toate caracteristicile principale 
care sunt necesare pentru această transmitere și care sunt în acord cu estetica dominantă a 
perioadei interbelice.7 Prima caracteristică, cea mai importantă, este monumentalismul, care 
se relevă prin hipertrofia dimensiunilor monumentelor și postamentelor, cât și în modul în 
care sunt poziționate acestea în spațiu. A doua ține de apelul la tradiția motivelor clasice în 
formarea sculpturii publice. Meštrović, în contextul monumentalist şi neoclasicist, a dez-
voltat, pe lângă forma unor reliefuri independente, trei tipuri principale de monumente: o 
figură masculină de sine stătătoare, în picioare sau așezată, și un monument ecvestru. A treia 
caracteristică o reprezintă legătura soluțiilor sculpturale cu cadrul dat de arhitectură (arc de 
triumf, clădiri circulare și coloane). A patra caracteristică este transpunerea ideii de stat cu 
provinciile acestuia într-un personaj alegoric feminin și introducerea persoanei reprezentate 
în contextul mai larg al identității de stat, ceea ce face ca monumentul să devină o garanție a 
durabilității statului care îl ridică.

Toate cele trei monumente românești se încadrează în paradigma formal-simbolică prin 
intermediul căreia Meštrović a reușit să se adapteze diverselor narative statale, culturale, isto-

6 Din anul 1908 și până 1912, în Paris, Zagreb, Belgrad și Roma, Meštrović a lucrat la proiectul Templul Vidovan, așadar la Ciclul Kosovo 
și Ciclul Prințul Marko, care trebuiau să alcătuiască ornamentele sculpturale ale construcției. Proiectul era motivat politic ca reacție la 
anexarea Bosniei și Herțegovinei de către Austro-Ungaria (anul 1908) și inspirat de poeziile populare pe tema bătăliei de la Kosovo 
Polje (anul 1389) și a eroilor ei. Cincizeci de sculpturi din aceste două cicluri – războinici, păstori, văduve – se găsesc astăzi în muzeele 
din Zagreb, Split, Belgrad și Londra. Templul nu a fost construit, iar macheta de lemn (1912) realizată la scara 1:50 este păstrată în 
Muzeul Național din Kruševac. 

7 Principalele caracteristici ale sculpturii publice interbelice a lui Meštrović și tipologia acesteia au fost prezentate pentru prima dată în: 
Barbara Vujanović, De la influențele clasice la neoclasicism, 2021, pag. 146–147.
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rice și politice, conferindu-le o punere în scenă sculpturală și spațială adecvată. Monumentul 
lui Ion C. Brătianu (Florica, azi Ștefănești, Argeș, 1864 – București, 1927), politician român, 
fondatorul Partidului Național Liberal (PNL), ales de cinci ori în funcția de prim-ministru 
al României și în funcția de ministru al afacerilor externe, a fost comandat de soția sa, Elisa 
Brătianu (Buftea, Ilfov, 1870 – București 1957),8 aristocrata română, de asemenea un partici-
pant eminent la viața politică românească. Artiștii români, la congresul lor din 16 decembrie 
1937 9, au protestat împotriva alegerii sculptorului croat. Elisa Brătianu a vizitat Croația în 
anul 1936 sau 1937, pentru a urmări dezvoltarea proiectului, iar cu această ocazie Meštro-
vić i-a făcut două versiuni de portret.10 Este vorba de două busturi, pe care le-a variat prin 
creionarea bărbiei sprijinită de mâna stângă, și respectiv mâna dreaptă, subliniind în mod 
subtil rafinamentul intelectual al Elisei prin maniera calmă a unui realism matur. De altfel, 
Meštrović s-a afirmat în timpul lungii și productivei sale cariere artistice și ca unul dintre cei 
mai căutați portretiști europeni, iar faptul de a avea un portret al său în colecția personală era 
și o chestiune de prestigiu social.11

Monumentul lui Ion C. Brătianu, sub supravegherea lui Meštrović, a fost realizat între anii 
1936 și 1937 de către ucenicul și asociatul său, sculptorul Ivan Lozica împreună cu alți șase 
sculptori, în atelierul său din Split, dintr-un monolit de granit de Jablanica. În anul 1937 
Meštrović a vizitat Bucureștiul pentru a determina încadrarea în spațiu și poziția piedesta-
lului.12 Meštrović a executat mai multe studii de portret ale omului politic român, cu și fără 
acoperământ de cap. Aceste studii, care se află în patrimoniul fiului său, doctorul în științe 
Mate Meštrović, sunt păstrate în Galeria Meštrović din Split, în timp ce în fondul Galeriei 
Meštrović din Zagreb se află studiile pentru ansamblul monumental. Soluția sa finală a re-
alizat-o într-o compoziție monumentală, compactă, care-l înfățișează pe politicanul român 
șezând. Capul aplecat ușor dinamizează compoziția și întărește caracterul demn și gânditor 
al persoanei înfățișate. În poziții similare în anii 1950 a așezat figura episcopului și poetului 
muntenegrean Petar Njegoš, în cadrul monumentului la care a început să lucreze încă din 
anii 1930, plasat în cadrul Mausoleului care îi poartă numele, cât și un studiu al lui Socrate 
șezând. Monumentul lui Ion C. Brătianu a fost dezvelit în mod solemn în ziua de 24 noiem-
brie 1937, la zece ani de la moartea politicianului. A fost postat, potrivit ziarului croat Jutar-
nji list, în grădina casei unde acesta locuise împreună cu tatăl său, cu care împărtășea numele 
și cariera politică. Grădina avea pe atunci funcția de parc public, din dorința văduvei omului 
politic și a fraților săi, care au mai dăruit poporului român și o casă și o bibliotecă bogată.13 În 
sala de ceremonii a aceleiași reședințe, care a fost transformată în bibliotecă, a fost amplasat și 
bustul lui Brătianu, executat în același material.14

În articolul citat din ziarul croat este anunțat și noul proiect al lui Meštrović – două mo-
numente ale familiei regale, la comanda guvernului român.15 Artistul a beneficiat desigur de 
bunele relații pe care le avea cu regele Alexandru I Karađorđević (Cetinje, 1888 – Marsilia, 
1934), care avea la rândul său legături familiare cu dinastia română și care l-a recomandat 
pe Meštrović regelui Carol al II-lea (Sinaia, 1893 – Estoril, 1953) pentru executarea mo-
numentului dedicat bunicului și tatălui său – așadar, un monument dedicat regelui Carol 
I (Sigmaringen, 1839 – castelul Peleş, Sinaia, 1914) și regelui Ferdinand I (Sigmaringen, 
1865 – Sinaia, 1927).16 Și această comandă a fost însoțită de proteste, dar și de laude din 

8 Duško Kečkemet, Viața lui Ivan Meštrović (1932-1962-2002), volumul II, Zagreb: Školska knjiga, 2009, pag. 170. 

9 Ibid.

10 Ibid, str. 171. Cele două busturi care se află în poesesia doctorului în științe Mate Meštrović se regăsesc în Galeria Meštrović din Split. 

11 Despre portretele lui Meštrović mai multe în: Barbara Vujanović, Ivan Meštrović – portrete de femei și bărbați contemporani, 
universurile întâlnirilor personale și țesăturilor sociale, catalogul expoziției (Muzeul Oraşului Križevci, Galeria de Arte Vizuale 
a Muzeului Oraşului Križevci, 8 octombrie – 6 noiembrie 2021; Galerija AMZ – Arheološki muzej u Zagrebu, Galeria MAZ – 
Muzeul Arheologic din Zagreb 20 ianurie – 15 februarie 2022), Split: Muzej Ivana Meštrovića, 2021

12 Duško Kečkemet, Viața lui Ivan Meštrović (1932.–1962–2002), pag 170.

13 ***, „Monumentul lui Ion C. Bratianu din București realizat de Meštrović va fi dezvelit în noiembrie – ‘Prager presse’ despre opera 
maestrului croat“, Jutarnji list, Zagreb, 29 septembrie 1937, pag. 7.

14 Duško Kečkemet, Viața lui Ivan Meštrović (1932–1962–2002), pag. 170.

15 *** „Monumentul lui Ion C. Brătianu ralizat de Meštrović“, 1937.

16 Duško Kečkemet, Viața lui Ivan Meštrović (1932–1962–2002), pag. 172.
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partea cercurilor artistice românești. Meštrović i-a prezentat pe ambii conducători în forma 
unor statui ecvestre, ceea ce reprezintă una dintre cele mai directe legături cu tradiția antică. 
Monumentul lui Carol I (1937–1939) și Monumentul lui Ferdinand I (1938–1939) au fost 
turnate în turnătoria Academiei de Arte Frumoase din Zagreb, care în perioada interbelică 
fusese modernizată tocmai datorită numeroaselor, și adesea dificilelor proiecte ale lui Meštro-
vić. Ambele statui sunt definite de stilul monumentalismului neoclasic și de realism. Primul 
monument, ridicat pe un piedestal de mari dimensiuni în trepte, a fost inaugurat la 3 mai 
1939 în fața Palatului Regal din București,17 și reprezintă o soluție sculpturală și urbanistică 
mai simplă. Cel de-al doilea monument, inaugurat la 10 mai 1940 pe aceeași stradă, Calea 
Victoriei, era mai complex, înfățișând, alături de statuia ecvestră, cele patru Victorii, simbo-
lurile României Mari, alegorii ale Munteniei, Moldovei, Transilvaniei și Basarabiei, așezate pe 
piedestaluri extrem de înalte.

În Atelierele Meštrović se păstrează o documentație voluminoasă pentru ambele proiecte, 
corespondență, desene, schițe și fotografii, facturi și oferte legate de turnare și cizelare a sculp-
turilor dar și legate de construcția piedestalurilor, documente care se află în posesia urmașilor 
lui Meštrović. Dintre acestea se remarcă scrisoarea lui Meštrović adresată avocatului serviciu-
lui juridic al Ministerului Cultelor și Artelor din România, Nicolae Crutzescu, scrisă la data 
de 9 iunie 1939 în Zagreb, scrisoare în care sculptorul răspunde la remarcile reprezentanților 
guvernului, potrivit cărora regele Ferdinand I trebuia să fie înfățișat ca războinic cu coif.18 
Meštrović îl îmbracă în ținuta sa de conducător, îi pune o coroană pe cap, iar decizia sa o ar-
gumentează în felul următor: „Având în vedere rolul Regelui Ferdinand de cel mai înalt rang 
la nivel național, sub a cărui domnie au fost realizate cele mai mărețe idealuri ale Națiunii, și 
anume eliberarea tuturor românilor și înfăptuirea României Mari, concepția mea a fost aceea 
de a a-l impune ca simbol al celor mai mari forțe fizice și morale ale Națiunii. Aceste atri-

17 Ioan Opriş, „Sculpturile lui Ivan Meštrović în România“, în: Informatica museologica, Vol. 24 No. 1-4 (1993), pag. 124–125. Duško 
Kečkemet subliniază ca dată a ceremoniei dezvelirii 10 mai 1939. Vezi în: Duško Kečkemet, Viața lui Ivan Meštrović (1932–1962–
2002), pag 170.

18 Colecția Atelierului Meštrović din Zagreb, cutia Bukurešt, fascicolul 48, APAM-11/74, scrisoarea lui Ivan Meštrović către Nicolae 
Russo-Crutzescu, datată 9 iunie 1939, Zagreb. Scrisoarea scrisă în limba franceză a fost pentru prima oară publicată în: „Derivarea 
modelelor clasice în arta modernă: exemple de monumentalism în sculptura monumentelor publice a lui Ivan Meštrović“, în: Adrias 
21 (2015), pag.162, 164. Traducere B. V.
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Sadreni odljev Spomenika kralju Ferdinandu I. snimljen u 
Meštrovićevu atelijeru na Josipovcu u Zagrebu, 1939.?
Fototeka Galerije Meštrović, Split
FGM-1007, FGM-1008
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bute războinice şi intelectuale sunt întrupate cu desăvârșire de către Regele Ferdinand, care 
conduce prin intermediul lor și în același timp le îmboldește.“ În tandem cu colaboratorul 
său permanent Harold Bilinić și cu arhitectul român Ion Davidescu19 lucrează la un proiect 
(rămas nerealizat) de amenajare a pieței. Proiectul încerca să asigure monumentului un spațiu 
larg în semicerc,20 astfel încât acesta să domine și să iasă în evidență de la depărtare, pentru o 
și mai convingătoare reprezentare a ideii de putere politică asociată cu dinastia conducătoare 
care a asigurat durabilitatea statului român și a identității românești. 

Într-un final, trebuie să ne referim la unele propuneri interesante ale lui Meštrović, până 
acum rămase necunoscute, propuneri care pot fi datate în anul 1938.21 Artistul a prezentat 
posibilitățile de unire a celor două monumente într-o compoziție unică și colosală, un obelisc 
înalt de treizeci și cinci de metri, care ar fi fost decorat cu reliefuri de nouă metri înălțime, 
cuprinzând statuile ecvestre ale celor doi regi. Este vorba despre o soluție unică în opera lui 
Meštrović, așa cum nu a mai propus anterior și nici mai apoi. În însăși nota explicativă a ame-
najării formei circulare a pieței unde trebuia amplasat Monumentul Ferdinand I, Meštrović 
subliniază faptul că nu este vorba despre o concepție exclusiv a sa, deoarece în București se 
discuta în general despre o soluție asemănătoare. De asemenea, el subliniază faptul că punerea 
monumentului în acord cu spațiul înconjurător ar contribui la armonia generală a unei situ-
ații urbanistice în acel moment destul de haotice. Totuși realizarea părții finale a amintitului 
complex monumental și amenajarea pieței sunt întrerupte de evenimentele de război. În pofi-
da acestora – ca semn de mulțumire, în primăvara anului 1940 Meštrović a fost ales membru 
al Academiei de Științe din România.22 După cel de-al Doilea Război Mondial toate lucrările 
lui Meštrović au fost supuse așa numitei damnatio memoriae. Monumentul premierului a fost 
mutat și astăzi se găsește în fața Fundației Ion C. Brătianu. Monumentele regilor au dispărut 
– ori au fost topite ori au fost duse în Uniunea Sovietică.

Toate conceptele monumentelor regilor români, fie că este vorba despre variante realizate 
sau nu, reprezintă punctul culminant al concepției lui Meštrović asupra rolului artei publice. 
Aceasta, prin forma sa, prin dimensiuni și prin simbolistică, leagă trecutul de prezent, făurind 
în același timp condiția pentru viitor, de exemplu sub forma rezolvării unor dificultăți legate 
de aplasamentul în spațiu care subminează logica dinamicii urbanistice cotidiene. Încercarea 
de a transfera tradiția lui în secolul XXI prin intermediul Monumentului Carol I care, având 
ca model lucrarea lui Meštrović, a fost sculptat în anul 2010 de sculptorul român Florin 
Codre nu este în acord cu nevoile și funcția artei publice contemporane, încălcând totodată 
și etica artistică. Cu siguranță că aceste exemple de colaborare constituie un punct de plecare 
pentru viitoarele considerații asupra artei lui Meštrović, putând sluji totodată ca punct de 
plecare pentru dezvoltarea relațiilor româno-croate prin mijlocirea diplomației culturale. 

Traducere de Adrian Oproiu

19 Ibid, 165.

20 Mai multe despre acest proiect în: Ana Deanović, „Spațiile lui Meštrović“ în: Ivan Meštrović – Grupul de lucru al Academiei Iugoslave 
de Științe și Arte, Secția de arte plastice Volumul 423, vol. XIII (1986), pag. 32–33.

21 Colecția Atelierului Meštrović din Zagreb, cutia Bukurešt, fascicolul 53, APAM-11/126, document nedatat, scris în limba franceză 
cu mașina de scris pe trei foi. Traducere B.V.

22 Duško Kečkemet, Viața lui Ivan Meštrović (1932–1962–2002), pag. 173.
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PRIVELIŞTI
  KRAJOLICI

Mihaela Štriga 
Zidarić
ADVENT 
U CLUJU

CRĂCIUNUL 
LA CLUJ

Ima li ljepšeg trenutka od onog kad se u subotu 
ujutro bezbrižno probudiš u hotelu s pet zvjez-
dica? Čisto sumnjam. Tople zrake sunca već nas 
nježno obasipaju, vani još ne naziremo snježne 
pahuljice, ali kroz veliki prozor možemo osjetiti 
hladnoću kojom zrači Cluj Napoca. Karlo još nije 
u stanju ustati iz kreveta, mobitel mu neprestance 
zvoni, a nijedno od nas nema namjeru približiti 
se tom noćnom ormariću i ugasiti alarm. Samo 
je okrenuo glavu na drugu stranu, a mene pak 
polako izjeda savjest, znam da imamo svega jedan 
pošten dan da upoznamo ovaj grad. Koliko smo 
ga stigli razgledati sinoć oko ponoći? Od auto-
busnoga kolodvora do hotela putovanje taksijem 
trajalo je kratko i to uglavnom sporednim ulica-
ma kako bismo izbjegli gužvu petkom navečer. 
Nakon cjelodnevnog putovanja i presjedanja u 
hladnoj Budimpešti, jedva smo dočekali tuširanje 
vrelom vodom i ovaj mekani krevet pored kojeg 
sada iz kofera vire džemperi namijenjeni vanj-
skoj zimi. Ali dobro, sad nije vrijeme za odmor, 
odmarati se možemo i u Zagrebu. Na rasporedu 
nam je doručak, sigurno nas čekaju domaći svježi 
sir, slanina, pekarski proizvodi među kojima su 
i krafnice punjene džemom, a onda slijedi dugo 
iščekivano razgledavanje Cluja. 

Vozeći se taksijem do glavnog trga, Piața Uni-
rii, brzo se promijenio onaj prvi dojam Rumunj-
ske koji sam stekla još tog ljeta na crnomorskoj 
obali, ni sada ne mogu prestati uspoređivati sje-
verozapad i jugoistok ove zemlje... 

– Čini mi se da je Constanța dosta egzotičnija 
od Cluja – obratila sam se Karlu razgledavajući 
grad kroz prozor.

– Da... ondje ima više vjerskih građevina, ov-
dje još nismo naišli na sinagoge ili džamije.

Na svakom uglu susrećemo austro-ugarske 
karakteristike u arhitekturi, identične onima u 
Hrvatskoj. Iz moje perspektive grad je uređen 
zapadnjački, na samom trgu stoji gotička crkva 
sv. Mihaela čiju je izgradnju dovršio Žigmund 
Luksemburški, naš zajednički vladar. U njoj je 

Există oare un moment mai plăcut decât acela 
când sâmbătă dimineață te trezești fără griji în-
tr-un hotel de cinci stele? Mă îndoiesc. Razele 
calde ale soarelui ne-au luminat deja ușor, afară 
încă nu zărim fulgi de zăpadă, dar prin fereastra 
mare putem simți frigul emanat de Cluj-Napoca. 
Karlo încă nu se poate ridica din pat, telefonul 
său sună neîncetat și niciunul dintre noi nu in-
tenționează să se apropie de acea noptieră și să 
oprească alarma. Tocmai și-a întors capul în cea-
laltă direcție, iar pe mine mă macină gândul că 
avem doar o singură zi să descoperim acest oraș. 
Cât timp am avut să-l vedem noaptea trecută în 
jurul miezului nopții? De la stația de autobuz 
până la hotel, călătoria cu taxiul a fost scurtă și în 
general am călătorit pe străzi secundare pentru a 
evita aglomerația din noaptea de vineri. După că-
lătoria de o zi întreagă și schimbarea autobuzului 
în capitala rece a Ungariei, așteptam cu nerăbdare 
un duș fierbinte și acest pat moale lângă care se 
întrezăreau acum puloverele groase de iarnă ie-
șind din valiză. Însă acum n-avem timp pentru 
odihnă, ne putem odihni și în Zagreb. Ne așteap-
tă mai întâi micul dejun la care desigur vom avea 
brânză proaspătă de casă, slănină, produse de 
patiserie inclusiv gogoși umplute cu gem și apoi 
turul mult așteptat al Clujului. 

În timpul călătoriei cu taxiul până în piața 
principală, Piața Unirii, mi-am schimbat rapid 
acea primă impresie despre România pe care mi-
am făcut-o astă vară pe litoralul Mării Negre. Dar 
acum nu mă pot abține să compar nord-vestul și 
sud-estul acestei țări... 

– Constanța mi se pare mult mai exotică de-
cât Clujul, – m-am întors spre Karlo, observând 
orașul prin fereastră.

– Da... acolo există mai multe clădiri religioa-
se, aici nu am dat încă peste sinagogi sau moschei.

La fiecare colț descoperim caracteristicile aus-
tro-ungare ale arhitecturii, identice cu cele din 
Croația. Din punctul meu de vedere, orașul este 
amenajat în stil occidental, în piață se află biserica 
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kršten i Matija Korvin, čiji brončani kip pored 
crkve više od sto godina poručuje da je bio hva-
levrijedan kralj. Trenutno služi kao vidljiva grani-
ca između uobičajenog Cluja i onog magičnog, 
božićno ukrašenog dijela trga. Tu smo naišli na 
adventski gradić, klizalište i prostrani dio namije-
njen ogromnom Djedu Božićnjaku.

Kako smo izlazili iz auta, tako smo sve bolje 
upijali čarobne miomirise. Piața Unirii omeđena 
je božićnim kućicama, svaku resi drugo obilje. 
Dok jedni užurbano kuhaju vino po volji klije-
nata, drugi strpljivo čekaju kupce svojih božićnih 
kolačića, a ukupni proizvod svih njih sjetni je mi-
ris Božića u toplini vlastitog doma, koji se vjero-
jatno diže do vrha „tornja“ sačinjenog od božić-
nih žutih žaruljica koji strši ponad glavnog trga. 
Osjetno je da je danas subota, obitelji s djecom 
polako šetaju niz ulicu Bulevardul Eroilor, drugi 
se kližu ispod svjetlećeg tornja, dok se treći gri-
ju u obližnjim kafićima i kroz prozor promatra-
ju događaje na trgu. Kako bismo se na trenutak 
sklonili s hladnoće, posjetili smo jedinu knjižaru 
koju smo pronašli. Kupivši zajedničku zbirku 
priča Gabriela Liiceanua, Adriane Bittel, Radua 
Paraschivescua, Ane Blandiane i Ioane Pârvulescu 

gotică Sf. Mihail a cărei construcție a fost finalizată 
de Sigismund de Luxemburg, domnitorul nostru 
comun. În această biserică a fost botezat și Matia 
Corvin a cărui statuie de bronz de lângă biserică 
transmite, de mai bine de o sută de ani, mesajul că 
a fost un rege demn de lăudat. Momentan, rolul 
ei este acela de a fi o graniță vizibilă între Clujul 
obișnuit și partea magică a pieței decorate pentru 
Crăciun. Aici am dat peste târgul de Advent, un 
patinoar și o parte spațioasă concepută pentru un 
imens Moș Crăciun.

De îndată ce am coborât din mașină, am în-
ceput să simțim din ce în ce mai bine mirosuri 
magice. Piața Unirii este înconjurată de căsuțe 
de Crăciun, fiecare împodobită diferit. În timp 
ce în unele dintre ele se pregătește agitat vinul la 
cererea clienților, în altele se așteaptă cu răbda-
re cumpărători pentru prăjituri de Crăciun, dar 
produsul pe care îl oferă toate împreună este mi-
rosul melancolic al Crăciunului în căldura pro-
priei case, miros care se ridică probabil până în 
vârful „turnului” format din becuri galbene de 
Crăciun și care se prelungește în afara pieței prin-
cipale. Se simte că este sâmbătă, familiile cu copii 
se plimbă încet pe Bulevardul Eroilor, unii pati-
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naslovljenu Ljubav na prvi pogled te humoristič-
nu knjigu Simone Tache i Mihaia Radua Žene 
dolaze s Venere, muškarci s pića, osigurala sam se 
da mi povratno putovanje autobusom ne bude 
dosadno – vjerojatno neću sve ni stići pročitati 
do Zagreba. Izlazak iz tople knjižare za nas je bio 
hladan tuš. Iako suncu ne prijete nikakvi snježni 
oblaci, hladnoća prodire kroz zimsku odjeću, šal 
se predaje, zima sve grublje gricka obraze. Stali 
smo pogledom tražiti neko toplo utočište, vruće 
šalice čaja. Potraga nije dugo trajala, tik do nas 
nalazi se mali moderni francuski kafić. Čim smo 
zakoračili u njega, naočale su mi odjednom po-
primile izgled guste magle, a i rukama će trebati 
malo duže da se vrate u prvobitno stanje. Sjeli 
smo na svijetlo plavu sofu koju dopunjava zlatni 
stolić s bijelom vazom i tri umjetna bijela cvije-
ta. Na trenutak sam pomislila da se nalazimo u 
romantičnom centru Pariza ili Bukurešta, ipak je 
on mali Pariz. Tko se ovdje ne bi utoplio u zagr-
ljaju svog partnera i guštao u toplim napitcima? 

Karlo je počeo razrađivati poslijepodnevni 
plan, a meni su misli malo odlutale. Vjerojat-
no zbog zadovoljstva što smo napokon zajedno 
u Rumunjskoj, zemlji čiji jezik studiram već tri 
godine, a svaki moj dosadašnji boravak ondje 
bio je povezan s nekakvim fakultetskim obave-
zama. Međutim, ovaj je put drugačije, Cluj je 
odabrana destinacija za opuštajući božićni pro-
vod. Tome ima više razloga – nalazi se u jednoj 
od meni omiljenih zemalja, jer kakva bih to bila 
studentica rumunjskog jezika kad ne bih nepre-
stano tražila izlike za posjet Rumunjskoj. Nasre-
ću, Cluj nije previše udaljen od Zagreba, iako 
smo cijeli dan putovali autobusom, ali povezuje 
nas i zračna linija Zagreb-Cluj Napoca (možda 
ćemo jednom posjetiti Cluj i zračnim putem), a 
i rumunjske su cijene pristupačne. Možda je bit 
zadovoljstva ustvari u tome što baš danas u Cluju 
nastupa Smiley, moj najdraži rumunjski pjevač. I 
ono najvažnije, uza sve to neprekidno uživam u 
melodioznom rumunjskom jeziku, koji sve lak-
še razumije i Karlo. Ponekad me čak iznenadi u 

nează sub turnul strălucitor, iar alții se încălzesc 
în cafenelele din apropiere și, prin fereastră, ur-
măresc evenimentele din piață. Pentru a scăpa de 
frig pentru o clipă, am intrat în singura librărie pe 
care am găsit-o. Cumpărând o colecție comună 
de povestiri Dragoste la prima vedere de Gabriel 
Liiceanu, Adrian Bittel, Radu Paraschivescu, Ana 
Blandiana și Ioana Pârvulescu, precum și Femeile 
vin de pe Venus, bărbații de la băut, o carte umo-
ristică de Simona Tache și Mihai Radu, m-am 
asigurat că la întoarcere călătoria cu autobuzul nu 
va fi plictisitoare – probabil nici nu voi avea timp 
să citesc totul până la Zagreb. Părăsirea librăriei 
calde pentru noi a fost ca un duș rece. Cu toate 
că niciun nor de zăpadă nu amenință soarele, fri-
gul pătrunde în hainele de iarnă, eșarfa se predă, 
răcoarea mușcă din obraji din ce în ce mai tare. 
Am început să căutăm un adăpost cald, o ceașcă 
de ceai fierbinte. Căutarea nu a durat mult, chiar 
lângă noi se afla o mică cafenea franceză moder-
nă. De îndată ce am intrat înăuntru, ochelarii 
mei s-au aburit brusc, iar mâinile mele au avut 
nevoie de puțin timp înainte de a reveni la starea 
lor inițială. Ne-am așezat pe o canapea de culoare 
albastru deschis, împodobită cu o măsuță aurie 
mică pe care se află o vază albă cu trei flori albe 
artificiale. Pentru o clipă am crezut că suntem în 
centrul romantic al Parisului sau al Bucureștiului, 
căci Bucureștiul este totuși micul Paris. Cine nu 
s-ar încălzi aici în brațele partenerului său și nu ar 
savura băuturi calde? 

Karlo a început să conceapă un plan pentru 
după-amiază, dar gândurile mele au zburat în alte 
părți. Probabil din cauza satisfacției că în sfârșit 
suntem împreună în România, țară a cărei limbă 
o studiez de trei ani, iar până acum fiecare ședere 
a mea acolo a fost legată de obligații privind fa-
cultatea. Însă, de data aceasta, totul este diferit, 
Clujul este destinația aleasă pentru o distracție 
relaxantă de Crăciun. Alegerea destinației a fost 
motivată de mai mulți factori – se află într-una 
dintre țările mele preferate, de altminteri ce fel de 
studentă la limba română aș fi dacă nu aș căuta 
constant scuze pentru a vizita România? Un alt 
factor este acela că Clujul nu este prea departe 
de Zagreb, deși am călătorit cu autobuzul toată 
ziua. Cele două orașe sunt conectate și prin linia 
aeriană Zagreb-Cluj-Napoca (poate într-o zi vom 
vizita Clujul din aer). Și nu în ultimul rând a fost 
vorba de prețuri, care în România, sunt accesibi-
le. Poate că satisfacția pe care o simt provine din 
faptul că Smiley, cântărețul meu român preferat, 
cântă astăzi în Cluj. Și ceea ce este cel mai impor-
tant este că mă bucur constant de melodicitatea 
limbii române, limbă pe care o înțelege și Karlo 
din ce în ce mai ușor. Uneori mă chiar surprin-
de în ce măsură a stăpânit pasiv această limbă, 
despre care am auzit de atâtea ori de la croați „că 
desigur este o limbă dificilă, mai ales pentru că 
este o limba romanică care este, în plus, separată 
din grupul său, nu-i așa?”. Simt cum mă cuprin-
de încet căldura și calmul, gândurile încep să dis-
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kojoj je mjeri pasivno svladao ovaj jezik, za koji 
toliko puta čujem od Hrvata „kako je to zasigur-
no težak jezik, ipak je romanski i još je izdvojen iz 
svoje skupine, zar ne?“. Osjećam kako me polako 
obuzima toplina i smirenost, misli počinju nesta-
jati, sve dublje tonem u san, a Karlov se glas topi 
u daljini...

– Jesi gladna? – odjednom me prenuo iz sna. 
– Ovo je ustvari restoran, nude i rumunjska jela, 
a na slikama mi sve izgleda ukusno. Možemo se 
premjestiti za onaj okrugli stol.

Nevoljko sam se rastala s modernom foteljom, 
ipak mi je bila privremeno utočište, ali iza bibli-
oteke natrpane raznobojnim francuskim knjiga-
ma, već nas je spremno čekao retro okrugli drveni 
stol s dvjema crnim stolicama.

– Dobro nam došli, čime vas mogu ponuditi? 
– oglasio se konobar, dečko naših godina.

– Bună ziua – pozdravljam veselo, jer sam 
napokon dočekala priliku da uživam u ovom ro-
manskom jeziku, a Karlo se samo smješka, vje-
rojatno zbog doze straha da bi mu se Rumunji 
smijali zbog izgovora.

– O, pa vi ste stranci! Odakle ste nam došli? – 
shvatio je konobar nakon nekoliko rečenica.

– Iz Hrvatske, jučer smo stigli.
– Lijepo, lijepo... bio sam tamo na moru, 

u Dubrovniku... Možete naručiti i tradicional-
nu kuhinju. Ovdje ne nudimo samo francuske 
delicije. 

Sad smo mi ugodno iznenađeni, dobar je osje-
ćaj sresti Rumunje koje ljetuju na našoj jadran-
skoj obali.

I tako se Karlo pogostio juhom od češnjaka 
u kruhu, dok sam ja naručila – ni manje ni više 
nego najukusniju juhu na svijetu – fileke. Kad je 
mama u djetinjstvu pravila fileke, nikad to nisam 
ni taknula, jeo ih je samo tata, a sad je to službe-
no prvo jelo koje naručim gdje god da se nađem 
u Rumunjskoj. Mislim da svi znamo zašto je to 
tako – kod susjeda je uvijek finije. Karlo je zatim 
jeo prave balkanske ćevapčiće koji su, po mom 
mišljenju, svugdje u Rumunjskoj ćevapine, a ne 
mali ćevapčići, dok je moj izbor bila domaća pa-
lenta s piletinom. Za desert više baš i nije bilo 
mjesta, ali ipak za kraj uživamo u rumunjskoj 
verziji eklera, koji me okusom vraćaju u dane 
djetinjstva, kad sam često jela „princeze“.

Sad slijedi ono najteže: punog trbuha ne mo-
žemo ovdje ostati ljenčariti, stiglo je vrijeme da 
se priključimo gradskoj vrevi. Prišli smo rodnoj 
kući Matije Korvina, našeg nekad zajedničkog 
kralja i osjetili smo cjelokupnu srž ugarskog utje-
caja na ovaj grad zanimljive povijesti. Ondje su 
nas već čekali Kaja, Kinga i Szymon, prijatelji iz 
Poljske, s kojima sam prije nekoliko mjeseci slu-
šala predavanja ljetne škole rumunjskog jezika u 
Constanți, a sad su u Cluju na razmjeni studena-
ta. Predstavili su se kao naši svojevrsni turistič-
ki vodiči i opisuju nam svakodnevnicu ovdašnje 
gradske gužve, kako ovdje nema mjesta dosadi, o 
tome kako pripadnici mađarske nacionalne ma-

pară, mă fură încet somnul, iar vocea lui Karlo se 
topește în depărtare...

– Ţi-e foame? – m-a trezit brusc din somn. – 
De fapt, acest restaurant oferă preparate din bu-
cătăria românească și totul mi se pare delicios în 
fotografii. Ne putem muta la masa aia rotundă.

Nu mi-a făcut plăcere să mă despart de fotoliul 
modern. Deoarece fusese refugiul meu temporar. 
Dar în spatele bibliotecii pline de cărți franceze 
de diferite culori, o masă rotundă retro din lemn 
și două scaune negre ne așteptau deja pregătite.

– Bine ați venit, cu ce vă pot servi? – întreabă 
chelnerul, un tânăr de vârsta noastră.

– Bună ziua – în sfârșit aveam ocazia de a mă 
bucura de această limbă romanică, iar Karlo doar 
zâmbește, probabil din cauza unei doze de teamă 
că dacă ar spune ceva românii ar râde de el din 
cauza pronunției.

– O, sunteți străini! De unde veniți? – chelne-
rul a priceput după câteva propoziții.

–  Din Croația, am ajuns ieri.
– Frumos, frumos... Am fost acolo la mare, în 

Dubrovnik... Puteți comanda și ceva din bucă-
tăria tradițională. Aici nu servim doar delicatese 
franțuzești.

Acum noi suntem cei care sunt plăcut sur-
prinși, este agreabil să întâlnim români care își 
petrec vacanța de vară pe coasta noastră adriatică.

Karlo s-a delectat cu o supă de usturoi în pâi-
ne, iar eu am comandat fără nicio ezitare cea mai 
delicioasă ciorbă din lume - ciorba de burtă. Când 
o gătea mama în copilărie, nu m-am atins de ea 
niciodată, doar tata o mânca, iar acum este oficial 
primul fel de mâncare pe care îl comand oriunde 
m-aș afla în România. Cred că toată lumea știe 
de ce este așa – mâncarea vecinilor e întotdeauna 
mai gustoasă. Apoi Karlo a mâncat mititei balca-
nici adevărați care, după părerea mea, peste tot în 
România sunt mititei mari, nu mititei mici, iar eu 
am ales mămăliga cu pui de casă. Nu a mai rămas 
loc și pentru desert. Totuși, la sfârșitul prânzului, 
savurăm versiunea românească a prăjiturii écla-
ir, iar aroma mă poartă înapoi în zilele copilăriei 
când mâncam deseori prăjituri choux à la crème. 

Urmează cel mai greu lucru, cu burta plină 
nu putem rămâne aici să lenevim, este timpul să 
ne alăturăm aglomerației din oraș. Am ajuns la 
casa natală a lui Matia Corvin, suveranul nos-
tru comun de odinioară, și am simțit întreaga 
esență a influenței maghiare asupra acestui oraș 
cu o istorie interesantă. Acolo ne așteptau deja 
Kaja, Kinga și Szymon, niște prieteni din Polonia 
cu care fusesem la cursurile de limba română la 
școala de vară din Constanța în urmă cu câteva 
luni, iar acum erau la Cluj cu ocazia unui schimb 
de studenți. Ei s-au oferit să ne fie ghizii noștri 
personali și ne-au descris viața zilnică și agitația 
locală, precizând că aici nu ai timp să te plicti-
sești, că membrii minorității naționale maghiare 
au dreptul să folosească limba lor maternă până 
la sfârșitul școlarizării, că și ei acum învață limba 
maghiară. 
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njine imaju pravo do kraja školovanja koristiti 
materinski jezik te da i oni sada uče mađarski. 

– Jeste li znali da se grad do komunizma na-
zivao samo Cluj, a onda mu je Ceaușescu dodao 
naziv Napoca? – Kaja je nastavila sa zanimljivo-
stima grada.

– Čitala sam nešto o tome, da... – pokušavam 
se prisjetiti što je još pisalo u tom članku.

– Očito je to napravio da bi naglasio važnost 
Rumunja, ipak su Cluj osnovali Rimljani prije 
dvije tisuće godina i nazvali ga Napoca – dodao 
je Szymon.

– Ma dobro, pustite sad to – uključila se i 
Kinga. – Hoćemo li radije otići do vidikovca?

Razgovarajući šetamo starim centrom grada, 
uspinjemo se do hotela Belvedere, pored kojeg 
je stacionirana Cetățuia, mala utvrda s panoram-
skim pogledom na grad. Ondje smo šuteći uživali 
u romantičnom zalasku sunca iznad šarenog Clu-
ja. Božićne dekoracije u crveno-zelenim i plavim 
tonovima prelijevale su se iz jedne ulice u dru-
gu. Na taj su način tvorile začaranu cjelinu, onu 
koja zaziva pomisao da nam je već stiglo najljepše 
doba godine, kad se noćne more zakopavaju neg-
dje duboko u nama i ne dopuštamo im izlazak 
na površinu. Bilo kakva dužnost odjednom pre-
staje postojati. Baš kao u nekom filmu, netko je, 
izgleda, pucnuo prstima i rugoban, žalostan svijet 
smjesta se zamrznuo, odledit će se tek za nekoli-
ko tjedana. Netom je započeo onaj nesvakidašnji 
život kad je čovjek milosrdniji nego ikad, kao da 
mu je tek sada dopušteno da se u cijelosti posveti 
obitelji, kako je to barem bivalo u mojoj kući. 
Na Badnju večer bih na slami sjedila pod stolom 
i glumila pilića ne bih li od tate zaradila dodatni 
džeparac, a od mame domaće štrukle uz koje mi 
je redovito servirala i šećer, za svaki slučaj, ako 
poželim jesti slatke štrukle. Tek tada bih ugleda-
la poklone pod božićnim drvcem. Iako ih je Isus 
opet donio u velikoj tajnosti, moje bi oduševlje-
nje uvijek bilo na vrhuncu jer smo opet svi na 
okupu i nitko ne mora nigdje žuriti. Ništa nije 
moglo spriječiti sretno skakutanje oko jelke koju 
bi svake godine resile šarene kuglice i žaruljice u 
raznim bojama, baš poput ovih koje se prostiru 
po cijelom Clu...

– Idemo, koncert će uskoro početi – misli mi 
je prekinula Kinga. Ni ona nije htjela zakasniti na 
koncert simpatičnog Smileyja. Prije nego što će 
se spustiti noć, krenuli smo u smjeru centralnog 
parka i glave smo razbistrili uz jezero Chios. Ka-
snije smo se od zgrade Mađarske opere tramvajem 
vratili do centra grada. Nakon izlaska iz tramvaja, 
primjećujem da se nalazimo na zebri iz spota pje-
vača Mihaila, mislim da je riječ o pjesmi Seara. 
Ne, to je iz pjesme Doar visuri. S desne strane 
mame nas oni prijašnji magični mirisi. Djed Bo-
žićnjak iz svega glasa pjeva božićne hitove pored 
osvijetljenog „tornja“ ispod kojeg su se vješto 
naredali obožavatelji današnjeg zabavljača. Stigli 
smo na glavni trg, a koncert samo što nije počeo. 
Nestrpljivo čekam pjesmu Preocupat cu gura ta jer 

– Știați că orașul înainte de comunism era 
numit doar Cluj, iar apoi Ceaușescu i-a adăugat 
numele Napoca? – Kaja a continuat cu informații 
interesante despre oraș.

– Am citit despre asta, da... – încercam să-mi 
amintesc ce mai scria în acel articol.

– Evident a făcut asta pentru a sublinia im-
portanța românilor, la urma urmelor Clujul a fost 
fondat de romani acum două mii de ani și l-au 
numit Napoca – a adăugat Szymon.

– Bine, hai lasă asta acum – s-a implicat Kinga 
– Ce ziceți, mergem pe cetățuie?

Vorbind, ne plimbăm prin centrul vechi al 
orașului, urcăm până la hotelul Belvedere. Ală-
turi de acesta se află Cetățuia, o mică fortificație 
cu o vedere panoramică asupra orașului. Acolo ne 
bucurăm în tăcere de apusul romantic al soarelui 
deasupra Clujului colorat. Decorațiile de Cră-
ciun în tonuri roșii, verzi și albastre se revarsă de 
pe o stradă pe cealaltă și astfel creează un întreg 
fermecat care evocă gândul că cea mai frumoasă 
perioadă a anului a sosit deja, perioadă în care 
îngropăm coșmarurile undeva adânc în noi și nu 
le permitem să iasă la suprafață. Orice obligație 
încetează brusc să mai existe. Ca într-un film, ci-
neva pare să pocnească din degete și lumea urâtă 
și tristă îngheță într-o clipită, ca să se dezghețe 
abia peste câteva săptămâni. Acum începe această 
viață „necotidiană” când omul este mai milos ca 
niciodată, de parcă abia cum i s-ar fi permis să se 
dedice pe deplin familiei sale. Cel puțin așa era în 
familia mea. În Ajunul Crăciunului stăteam pe 
paie sub masă și mă prefăceam că sunt pui pentru 
a primi ceva bani de buzunar de la tata, iar de 
la mama „štrukli”, ștrudele de casă umplute cu 
brânză lângă care îmi punea de obicei și zahăr, 
în caz că doream să le mănânc dulci. Abia în acel 
moment observam cadourile de sub bradul de 
Crăciun. Cu toate că Iisus le adusese din nou în 
mare taină, bucuria mea era întotdeauna foarte 
mare, deoarece din nou eram împreună și nimeni 
nu trebuia să se grăbească nicăieri. Nimic nu ar 
fi putut împiedica țopăitul meu fericit în jurul 
bradului de Crăciun, care în fiecare an era îm-
podobit cu globuri colorate și becuri de diferite 
culori, precum cele care sunt atârnate în tot Clu...

– Hai să mergem, concertul începe în curând 
– Kinga mi-a întrerupt gândurile. Nici ea nu voia 
să întârzie la concertul simpaticului Smiley. Îna-
inte de a se întuneca, am coborât în Parcul Cen-
tral și ne-am mai limpezit la minte pe lângă Lacul 
Chios. Mai târziu, ne-am întors cu tramvaiul de 
la clădirea Operei Maghiare până în centrul ora-
șului. După ce am coborât din tramvai, mi-am 
dat seama că suntem pe zebra din videoclipul 
cântărețului Mihai, mi se pare că este vorba des-
pre videoclipul melodiei Seara. Nu, este trecerea 
de pietoni din cântecul Doar visuri. Din partea 
dreaptă ne atrag acele mirosuri magice de mai 
devreme. Moș Crăciun cântă din toate puterile 
cântece de Crăciun bine cunoscute lângă „tur-
nul” iluminat sub care fanii artistului de astăzi 
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sam upravo tu pjesmu, još prije dvije godine kad 
sam je slušala na YouTubeu, bila u stanju prevesti 
na hrvatski jezik da bi je razumio i Karlo. Iako 
smo već promrzli i počele su nas ometati hladne 
kišne kapljice, najmanji je problem bio otvoriti 
kišobran i do posljednjeg se trenutka osjećati kao 
Rumunjka, kao jedna od njih, kao netko koga 
ovaj narod prihvaća i smatra svojim, kao da nikad 
nisam ni bila Hrvatica. No, tada pogledam Kar-
la i shvatim da sam ustvari sretnica jer, iako sam 
rođena u Hrvatskoj i tamo ću možda živjeti do 
posljednjeg daha, pored sebe imam čovjeka s ko-
jim uvijek mogu obilaziti sve rumunjske gradove, 
jer se u konačnici i on ovdje osjeća prihvaćenim, 
kao da nam je Rumunjska drugi daleki dom. 
Štoviše, imam osjećaj da Karlo neke Smileyjeve 
pjesme poznaje bolje od samih Rumunja, ipak su 
nam njegovi albumi česti suputnici na dalekim 
putovanjima. Bojim se da ćemo do sutra ujutro 
promuknuti, ali ako je to jedina posljedica ovog 
koncerta na hladnom, objeručke je prihvaćamo. 
Kao i sve dosad, i ovaj je koncert brzo završio, 
već je pri kraju i zadnja pjesma, a na nama je da 
se napokon vratimo u topli krevet, sutra nas čeka 
neka nova avantura.

s-au înșirat cuminți. Am ajuns în piața principa-
lă, iar concertul numai că nu a început. Aștept cu 
nerăbdare melodia Preocupat cu gura ta pentru că 
acum doi ani când am ascultat această melodie 
pe YouTube, și am fost tericită că am reușit să o 
traduc în limba croată ca să o înțeleagă și Karlo. 
În ciuda faptului că eram deja înghețați și că pică-
turi reci de ploaie au început să ne deranjeze, nu 
mi-am pus nicio clipă problema să deschid um-
brela, ci până în ultima clipă am vrut să mă simt 
ca o româncă, ca una dintre ei, ca cineva pe care 
acest popor îl acceptă și îl consideră al lor, ca și 
cum n-aș fi fost niciodată croată. Dar apoi, uitân-
du-mă la Karlo, mi-am dat seama că sunt de fapt 
norocoasă fiindcă, deși m-am născut în Croația 
și că poate voi trăi acolo până la ultima răsuflare, 
există o persoană alături de mine cu care pot că-
lători întotdeauna în toate orașele din România 
pentru că și el se simte acceptat aici, ca și cum 
România ar fi a doua noastră casă îndepărtată. În 
plus, mi se pare că prietenul meu cunoaște mai 
bine decât românii înșiși unele dintre melodiile 
lui Smiley, în fond albumele lui sunt prietenele 
noastre permanente în timpul călătoriilor lungi. 
Mă tem că până mâine dimineață vom răguși, dar 
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Nakon buđenja odlučili smo još malo prošeta-
ti centrom grada, a budući da je nedjelja i gotovo 
svi dućani imaju izvješene ceduljice „Zatvoreno“, 
šetamo praznim centrom, zastali smo kod skul-
pture Ustrijeljeni stupovi kipara Liviua Mocana 
posvećenoj trinaestero žrtava revolucije iz 1989. 
godine, koja je s vlasti skinula komunizam. Tre-
nutkom šutnje i mi smo im, smatram, odali po-
čast. U blizini kipova otvoreno je tek nekoliko 
štandova, očito nam je sad prilika kupiti suvenire 
koji će obitelji svaki dan s hladnjaka podsjećati na 
našu privrženost rumunjskoj državi. Bilo bi vrije-
me da se uputimo u shopping-centar „Iulius“, iz 
samo jednog razloga – ondje poslužuju Starbucks 
kavu. 

– Bok, izvolite – smiješi se radnica.
– On će Iced White Chocolate Mocha, a meni 

dajte Caramel Macchiato – opet mi srce užurbano 
lupa jer moram razgovarati na rumunjskom.

– Može, molim vaša imena.
– Karlo i Mihaela.
I tako nas je Rumunjka simpatično preime-

novala, na kartonskim čašama je stajalo: Micaela 
i Carl. Još nisam ni stigla okusiti ovu američku 
kavu, tek smo se utoplili i počinuli u božićnom 
okruženju, kad sam na razglasu prepoznala pje-
smu više poznatih pjevača, među kojima je, 
naravno, i Smiley, Iarăși e Crăciunul. Pjevušim je 
sebi u bradu, sad već sjetno jer se uskoro moramo 
vratiti hrvatskoj svakodnevnici. U tom sam tre-
nutku shvatila kako mi je prije dvije godine bilo 
suđeno početi studirati rumunjski jezik, kako ova 
zemlja nudi daleko više mogućnosti nego što sam 
to očekivala, kako su Rumunji drag i druželjubiv 
narod, kako s njima na svoj način mogu dijeliti 
osjećaj pripadnosti rumunjskoj naciji i kako mi 
je ovdje jednostavno lijepo i ugodno. Karlo mi 
se nasmiješio, znao je da će me to utješiti, ipak 
se zajedno vraćamo u naš mali stan gdje ćemo 
nadalje slušati i rumunjski radio i Smileyja, i jest 
ćemo sve rumunjske poslastice zbog kojih vje-
rojatno danas nećemo moći zatvoriti kofer, ali 
barem ćemo na taj način i dalje održavati svoju 
povezanost s rumunjskom zemljom, iako kilome-
trima udaljeni.

dacă asta va fi singura consecință a acestui concert 
în frig, o acceptăm cu brațele deschise. La fel ca 
toate momentele trăite în acea zi, și acest concert 
s-a terminat repede. Ultima melodie se apropie 
de final, trebuie să ne întoarcem acum în patul 
cald, fiindcă mâine ne așteaptă o nouă aventură.

După ce ne-am trezit, am decis să ne plimbăm 
puțin prin centrul orașului, însă este duminică și 
aproape toate magazinele afișau tăblițele cu „În-
chis”. Ne plimbăm prin centrul gol și ne oprim 
la Stâlpii Împușcați ai sculptorului Liviu Moca-
nu, sculptura dedicată celor treisprezece victime 
ale Revoluției din anul 1989 care a înlăturat co-
munismul de la putere. În acel moment de re-
culegere cred că și noi le-am adus un omagiu. 
În jurul statuilor câteva chioșcuri sunt deschise, 
acum avem ocazia să cumpărăm suveniruri care 
de pe frigider o să ne reamintească în fiecare zi 
de legătura noastră cu statul român. Este timpul 
să ne îndreptăm către centrul comercial „Iulius“. 
Motivul pentru care vrem să mergem acolo: este 
singurul loc unde servesc cafea Starbucks. 

– Bună, poftiți – zâmbește angajata.
– Pentru el Iced White Chocolate Mocha și pen-

tru mine Caramel Macchiato – din nou îmi bate 
inima deoarece trebuie să vorbesc românește.

– Bine, numele vă rog.
– Karlo și Mihaela.
Și astfel românca ne-a botezat în mod simpa-

tic, pe paharele de carton scria: Micaela și Carl. 
Nici măcar nu am avut timp să gust această cafea 
americană, tocmai ne încălzeam și ne odihneam 
într-o atmosferă de Crăciun când am auzit la ra-
dio o melodie cântată de câțiva cântăreți celebri 
printre care, bineînțeles, și Smiley, Iarăși e Cră-
ciunul. O fredonez acum deja melancolic fiindcă 
în curând trebuie să ne întoarcem la viața noastră 
cotidiană. În acel moment, mi-am dat seama că 
acum doi ani mi-a fost destinat să încep să studiez 
limba română pentru că această țară oferă mult 
mai multe oportunități decât mă așteptam, pen-
tru că românii sunt un popor amabil și sociabil, 
pentru că cu ei pot să împărtășesc sentimentul 
meu de apartenență la națiunea română și pentru 
că aici mă simt pur și simplu bine și plăcut. Kar-
lo mi-a zâmbit, știa că asta mă va liniști, certitu-
dinea că totuși ne întoarcem împreună în micul 
nostru apartament unde vom asculta atât radioul 
românesc cât și pe Smiley și vom mânca toate de-
licatesele românești din cauza cărora probabil nu 
vom putea închide valiza la plecare. Prin muzică 
și delicatese vom continua cel puțin să menținem 
legătura cu această țară chiar dacă ne vor despărți 
kilometri buni.

Traducere: Mihaela Štriga Zidarić
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CONTRIBUTORI 
   SURADNICI

Oana Băcanu (1980, Brașov) a absolvit Facul-
tatea de Limbi Moderne Aplicate (engleză, fran-
ceză) în orașul natal. A învățat limba croată la 
Zagreb unde trăiește din 2006 cu cel mai bun 
profesor din lume – partenerul ei de viață. Când 
nu traduce, scrie pe bloguri, zburdă pe coclauri 
și umblă prin lume cu bicicleta adunând poze și 
povești pentru zile negre. Vrea să se facă scriitoare 
când va fi mare.

Goran Čolakhodžić (1990, Zagreb) a absolvit ro-
mâna şi engleza la Universitatea din Zagreb. Scrie 
poezie, traduce literatură, editează cărți electroni-
ce, participă la diferite activități culturale. A înce-
put să publice traduceri din şi în limba română în 
2014, colaborând în mai multe ocazii cu Adrian 
Oproiu şi Ana Brnardić Oproiu. A publicat două 
volume de poezie, Na kraju taj vrt (În sfârşit gră-
dina aceea, 2015) şi Pred gradom su kosci (Cosaşii 
din fața oraşului, 2018), primul fiind distins cu 
două premii importante. Trăieşte în Zagreb.

Danijel Dragojević (1934, Vela Luka) a absolvit 
istoria artelor la Facultatea de Ştiințe Umaniste şi 
Sociale din Zagreb. A lucrat ca editor la Canalul 
3 al Radioului Croat. Este unul dintre cei mai 
apreciați poeți croați contemporani. A publicat 
17 volume de poezie şi proză scurtă, printre care 
se disting Kornjača i drugi predjeli (Broasca-țes-
toasă şi alte meleaguri, 1961), Prirodopis (Ştiințe 
naturale, 1974), Razdoblje karbona (Era carbonu-
lui, 1981), Rasuti teret (Vrac, 1985), Zvjezdarni-
ca (Observatorul astronomic, 1994), Cvjetni trg 
(1994), etc. Ultimul lui volum de poezie, Kasno 
ljeto (Vara târzie), a apărut în 2017. Dragojević 
şterge granițele dintre eseu, proză şi poezie, in-
augurând, în contextul literaturii croate, forma 
hibridă a eseului poetic. Scrie şi recenzii de artă, 
studii şi monografii. În 2018 i-a fost acordat Pre-
miul pentru întreaga operă „Vladimir Nazor“, 
însă l-a respins.

Delia Ćupurdija (1979, Sighișoara) este lector la 
Facultatea de Științe Umaniste și Sociale a Uni-
versității din Zagreb la secția de limbă și literatură 
română unde predă diferite cursuri. A publicat 
articole care tratează probleme din domeniul 
filologiei, traductologiei și didacticii și a tradus 
câteva cărți din croată în română. Domeniile sale 
de interes sunt lingvistica comparată, didactica și 
traductologia.

92

Silvia Giurgiu (1981., Câmpia Turzii) završila je 
studij na Sveučilištu „Babeș-Bolyi“, Cluj-Napo-
că. Radi kao profesorica društveno-humanistič-
kih znanosti u jednoj gimnaziji u Cluj-Napoci. 
Trenutno je lektorica rumunjskoga jezika na Fi-
lozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obja-
vila je više članaka iz domene filologije i filozofi-
je. Njezina su područja interesa: estetika, teorija 
književnosti i teorija argumentacije.

Ana Pojatina (1976., Zagreb) diplomirala je 
grafički dizajn na Studiju dizajna pri Arhitek-
tonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. 
godine. Nakon što je nekoliko godina radila u 
nakladništvu kao dizajnerica i grafička uredni-
ca, 2011. godine osnovala je dizajn studio Ram. 
Osvojila je nagradu “Kiklop” Pulskog sajma knji-
ga za oblikovanje knjige Irene Vrkljan: Koračam 
kroz sobu (Naklada Ljevak, 2014.). Knjiga Thea-
trum Humanum Milana Pelca, koju je oblikovala, 
izabrana je među 20 najljepših hrvatskih knjiga 
koje su predstavljale Hrvatsku na izložbi Book 
Art International, održanoj u sklopu Međuna-
rodnog sajma knjiga u Frankfurtu (2013.). Godi-
ne 2015. finalistica je izbora za najbolju naslovni-
cu knjige u Hrvatskoj u organizaciji portala Čitaj 
me. Iste godine s književnicom Karmelom Špolja-
rić započela je Izložbu priča – tekstualno-vizualni 
projekt koji objedinjuje književnost i fotografiju. 
Već godinama sa svojim suradnicima osmišljava 
vizualni identitet Zagreb Book Festivala. Članica 
Hrvatskog društva dizajnera.

Constantin Răileanu (1977., Iaşi) prvostupnik 
je Pravoslavnog teološkog fakulteta Sveučilišta u 
Bukureštu (2001.), a diplomirao je na dva studi-
ja pri Nacionalnom sveučilištu za glazbu u Bu-
kureštu. Trenutno je doktorand na Aristotelovu 
sveučilištu u Solunu, u Grčkoj. Intenzivno se 
bavi akademskim radom, istraživanjem i objav-
ljivanjem, usporedno s podjednako intenzivnom 
umjetničkom aktivnošću usmjerenom prvenstve-
no na istraživanje, transkripciju i orkestraciju 
brojnih srednjovjekovnih skladbi. Godine 1998. 
osnovao je Vokalnu skupinu za bizantsku glazbu 
Anton Pann, a od 2003. osnivač je i voditelj Ko-
mornog ansambla za staru glazbu Anton Pann. 
Objavio je 12 glazbenih albuma, održao je brojne 
koncerte i sudjelovao na raznim festivalima s An-
samblom Anton Pann, ali i u suradnji s drugim 
domaćim i inozemnim glazbenicima.
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Mihók Tamás (1991., Oradea) dvojezični je pje-
snik (rumunjski i mađarski), književni prevoditelj 
i urednik. Završio je studij književnosti u Oradei. 
Bio je stipendist na Sveučilištu ELTE u Budim-
pešti gdje je proveo dvije godine. Književnost 
je doktorirao 2019. Autor je pet zbirki poezije 
(četiri na rumunjskom, jedne na mađarskom): 
Rajsko gradilište (2013), winrar svega (2015), 
kutikularno (2017), cuticulum vitae (2017), bi-
ocharia. ekolatrijski ritual (2020). Preveo je tek-
stove preko šezdeset autora, koji su objavljeni u 
časopisima i antologijama. Držao je javna preda-
vanja u Rumunjskoj, Mađarskoj, Velikoj Britani-
ji, Njemačkoj, Belgiji, Škotskoj, Litvi i Poljskoj. 
Izbor njegovih pjesama preveden je na engleski, 
francuski, talijanski, španjolski, švedski, poljski, 
grčki i hindu.

Tatiana Țîbuleac (1978., Kišinjev) rođena je u 
Republici Moldovi, u to vrijeme u sastavu Sovjet-
skoga Saveza. U Kišinjevu je radila kao novinarka 
i televizijska reporterka. Od 2008. godine živi u 
Parizu. Objavila je knjigu kratke proze Moderne 
basne (Fabule moderne, 2014.) te dva romana: 
Ljeto kad je mama imala zelene oči (Vara în care 
mama a avut ochii verzi, 2017.) i Vrt od stakla 
(Grădina de sticlă, 2019.). Oba romana prevede-
na su na više jezika (njemački, norveški, francu-
ski, španjolski, portugalski, katalonski, poljski, 
bugarski, mađarski, albanski itd.).

Miruna Vlada (1986., Bukurešt) književnica je i 
znanstvenica u području europskih i balkanskih 
studija. Objavila je četiri knjige poezije: Izvan-
materične (2004.), Stanka između vena (2007.), 
Bosna. Partaža (2014.) i najnoviju Prerano rođeno 
(2021.). Pjesme su joj uvrštene u više antologi-
ja i prevedene na 12 jezika. Članica je upravnog 
odbora rumunjskoga PEN-a. Trenutno radi na 
svom prvom romanu.

Miljenko Jergović (1966, Sarajevo) este unul 
dintre cei mai de seamă prozatori din Croația şi 
din spațiul ex-iugoslav. Astăzi locuieşte în apro-
pierea Zagrebului. A debutat cu volumul de po-
ezii premiat, Opservatorija Varšava (Observatorul 
Varşovia, 1988). Un mare impact în regiune l-a 
avut cartea lui de proză scurtă Sarajevski Marl-
boro (Marlboro de Sarajevo, 1994). Au urmat 
alte câteva culegeri de proză scurtă (Mama Leo-
ne; Inšallah, Madona, inšallah) şi zece romane, 
printre care Dvori od oraha (Palatul de lemn de 
nuc, 2003) şi Ruta Tannenbaum (2006), datori-
tă cărora a devenit şi unul dintre cei mai citiți 
autori croați. Traducerea în polonă a romanului 
Srda pjeva, u sumrak, na Duhove (Srda cântă, în 
apus, de Rusalii, 2009) a câştigat, în 2012, Pre-
miul literar Angelus pentru cea mai bună carte 
din Europa Centrală. Operele lui au fost traduse 
în peste 20 de limbi. 

Ivan Kapec, (1970, Zagreb) este un renumit chi-
tarist de jazz și compozitor din Croația. Activează 
ca muzician de la începutul anilor 90 iar disco-
grafia sa diversă curpinde colaborări cu alți muzi-
cieni și formații sau ansambluri; cariera sa nu s-a 
limitat numai la muzica jazz, Ivan Kapec arătând 
dintotdeauna un interes pentru diverse genuri 
muzicale, în special pentru muzica electronică. A 
concertat pe scenele mai multor țări din Europa 
și America, iar albumele sale au apărut la mari 
case de discuri croate, cum ar fi Aquarius Records 
sau Dancing Bear.

Ivana Olujić (1976, Sinj) este lector la Facultatea 
de Ştiințe Umaniste şi Sociale a Universității din 
Zagreb, unde predă diferite cursuri de literatură 
la secția de limba şi literatură română. A publicat 
mai multe articole care tratează probleme din do-
meniul filologiei române sau croate, precum și mai 
multe traduceri din literatura română, majoritatea 
în tandem cu Luca-Ioan Frana (Norman Manea, 
Plicul negru, Dan Lungu, Sînt o babă comunistă!, 
Mihail Sebastian, De două mii de ani… etc.).

Ana Brnardić Oproiu (1980, Zagreb) este po-
etă și traducătoare. A publicat cinci volume de 
poezie, Pana unui înțelept, 1998, Valsul șarpelui, 
2005, Facerea păsărilor, 2009 (tradusă în suedeză 
de Đ. Žarković și publicată de editura Ramus, 
Malmo, 2016), Urcuș, 2015, Lupul și mesteacă-
nul, 2019. O selecție din primele trei volume de 
poezie a fost tradusă în limba română de Dumi-
tru M. Ion și a fost publicată cu titlul Hotel cu 
muzicieni (București, 2009). Parte din poeziile ei 
au fost traduse în peste cincisprezece limbi stră-
ine și publicate în diverse selecții, antologii sau 
așa-numitele chapbooks. Traduce din limba româ-
nă împreună cu Adrian Oproiu.
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Adrian Oproiu (1980, Curtea de Argeş) a ab-
solvit licența și masterul în filosofie la Universi-
tatea din București. A fost profesor de logică și 
filosofie în Curtea de Argeș și colaborator extern 
pentru cursurile de literatură română contempo-
rană la Facultatea de Ştiințe Umaniste şi Sociale 
a Universității din Zagreb. Scrie poezie și proză, 
traduce din croată în română și invers, în general 
în tandem cu Ana Brnardić Oproiu sau cu Goran 
Čolakhodžić. A publicat două volume de poezie, 
Căpcăunul erbivor, Bucureşti, 2012, și Krajolici, 
ljudi i ptice (Peisaje, oameni și păsări), traducere 
în limba croată, Zagreb, 2017. Este fondatorul re-
vistei culturale Verso. Trăieşte în Zagreb.

Marijana Radmilović (1971, Vinkovci) a ter-
minat şcoala primară şi liceul în oraşul natal, 
după care a absolvit studiul limbii şi literaturii 
croate la Facultatea de Ştiințe Umaniste şi Soci-
ale a Universității „J. J. Strossmayer“ din Osijek. 
Locuieşte în Osijek, unde este profesor de limbă 
şi literatură croată la Colegiul Economic din Vu-
kovar. . Scrie poezie şi proză, precum şi povestiri 
şi poezii pentru copii. A publicat, până în pre-
zent, trei volume de poezii: Portreti nepoznatih 
žena (Portretele unor femei necunoscute, 1998), 
Bolest je sve uljepšala (Boala a înfrumusețat totul, 
2003) şi Putovanje oko tijela (Călatoria în jurul 
corpului, 2019). Pentru volumele ei a primit ur-
mătoarele premii: Premiul Ivan şi Josip Kozarac, 
Premiul Dobriša Cesarić, Premiul Kvirin pentru 
poeți tineri şi Premiul Duhovno hrašće („Stejarii 
spirituali“).

Barbara Vujanović (1983, Zagreb) a absolvit 
istoria artei și limba și literatura franceză la Fa-
cultatea de Filosofie din Zagreb. Din anul 2009 
este curatorul principal al Atelierului Meštrović 
din Zagreb. Este autoarea cărții Meštrovićev znak 
u Zagrebu (Urma lui Meštrović în Zagreb, Editu-
ra Muzeului Ivan Meštrović - Atelier Meštrović, 
Zagreb, 2017) și co-autoarea cărții Ivan Meštrović 
i Česi: primjeri hrvatsko-češke kulturne i političke 
uzajamnosti (Ivan Meštrović și cehii: exemple de 
reciprocitate culturală și politică croată-cehă, Edi-
tura Muzeului Ivan Meštrović - Atelier Meštro-
vić, Zagreb, și Societatea Ceho-Croată, Zagreb, 
2018). Este autoarea mai multor expoziții și re-
trospective dedicate sculptorului croat în țară și 
în străinătate, dar și curatoarea unor expoziții 
ale sculporului francez Rodin (Rodin: rethinking 
the fragment, în Abbot Hall Art Gallery, Kendal, 
2018, Holburne Museum, Bath, 2018 și New Art 
Gallery Walsall, 2019). Ea este autoarea proiectu-
lui MEŠTART, în cadrul căruia începând cu anul 
2010 în Atelierul Meštrović și Galeria Meštrović 
sunt organizate expoziții de autori contemporani, 
cu scopul actualizării și reinterpretării operei lui 
Ivan Meštrović prin intermediul expresiilor artis-
tice contemporane. Din anul 2003 publică perio-
dic recenzii și texte de specialitate în ziare, reviste 
și periodice de specialitate. În 2021 și-a susținut 
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teza de doctorat Od antičkih uzora do neoklasiciz-
ma – klasična komponenta u djelu Ivana Meštro-
vića (De la modelele antice la neoclasicism - com-
ponenta clasică în opera lui Ivan Meštrović).

Mihaela Štriga Zidarić (1995., Varaždin) a ab-
solvit româna și slovaca la Facultatea de Științe 
Sociale și Umaniste din Zagreb. În timpul stu-
diilor a călătorit deseori în România, unde a fost 
impresionată de natură, de cultura şi, bineînțeles, 
de limba română. Îi place să picteze şi să realizeze 
manual obiecte unicate, dar cea mai mare mulțu-
mire o are atunci când traduce opere literare în 
limba croată. De curând și-a îndeplinit visul și a 
devenit traducător autorizat pentru limba româ-
nă și slovacă! 
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